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Aanleiding
In de bijgevoegde notitie is de vraag behandeld hoe er tegen

dienstverleningslichamen DVL s dient te worden aangekeken vanuit fiscaal

perspectief Deze discussie kwam ambtelijk op tegen de achtergrond van

Van

Kopie aan

a Met nieuwfe hoofdstuk 10 van de OESO richtlijnen voor verrekenprijzen
inzake financial transactions waardoor internationaal meer

overeenstemming is hoe om te gaan met dit soort lichamen en

b De discussie over een mogelijke aanpassing van artikel 8c wet Vpb inzake

de doorstroomlichamen zie daarvoor de aanbevelingen zonder consensus

van de commissie Ter Haar maatregel B7 open norm voor

doorstromers

Gedurende het finaliseren van deze notitie is naar aanleiding van vragen vanuit

de Tweede Kamerdoor staatssecretaris Vijibrief bekend gemaakt dat hij een

vervolgcommissie wil instellen die zich gaat bezighouden met de problematiek
van de doorstroomlichamen Bijgaande notitie kan mits dat binnen de opdracht
van de adviescommissie valt als bouwsteen fungeren in het onderzoek van deze

in te stellen adviescommissie

Kern

• In de notitie wordt geconcludeerd dat op basis van het nieuwe hoofdstuk

10 van de OESO richtlijnen voor verrekenprijzen en artikel 8c Wet Vpb
1969 verschillend wordt gekeken naarde vraag wanneer DVL s

voldoende control hebben en voldoende financiele risico s kunnen

lopen
• Aanbevolen wordt om te onderzoeken of de vormgeving van artikel 8c

Wet Vpb 1969 kan worden aangepast zodat het artikel meer in lijn is

met de OESO richtlijnen In de notitie worden daarvoor enkele opties

geschetst en afgewogen
• Daarbij verdient aandacht dat in de OESO richtlijnen in bepaalde

gevallen wordt uitgegaan van herkwalificatie van vreemd vermogen in

eigen vermogen Dit kan op basis van staande jurisprudentie van de

Hoge Raad over kwalificatie van leningen niet zonder meer worden

gevolgd bij een eventuele aanpassing van artikel 8c Wet Vpb 1969 De

OESO richtlijnen zijn niet in overeenstemming met de jurisprudentie van

de Hoge Raad over eigen en vreemd vermogen Door de OESO is in de

richtlijnen ookonderkend dat herkwalificatie voorsommige landen niet

mogelijk is
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• In de notitie wordt dit benoemd en wordt aangegeven dat kan worden

gezocht naar een aanpassing die in lijn is met doei en geest van de OESO

richtlijnen en tegeiijkertijd past binnen de kadens van de jurisprudentie
van de Hoge Raad

Beslispunt

Wij adviseren u om akkoord te gaan met het aanbieden van de bijgevoegde
notitie aan het secretariaat van de nieuwe adviescommissie die zich gaat

bezighouden met doorstroomiichamen zodat zij input krijgen over een mogeiijke

aanpassing van de vormgeving van artikel 8c Wet Vpb 1969 dat gaat over de

mogeiijke verrekening van bronbeiasting van DVL s

Toelichting
DVL s zijn binnenlandse beiastingpiichtigen \waarvan de activiteiten hoofdzakeiijk
bestaan uit het rechtens dan \«ei in feite direct of indirect ontvangen en betaien

van rente of royalty s In deze notitie staan DVL s centraai wfaarbij sprake is van

gelieerde transacties met ais gevoig dat de wfinst van de DVL s op basis van het

arm s iengthbeginsel zoais neergeld in artikel 8b van de Wet Vpb 1969 art 8b j

getoetst dient te worden De zakelijke beloning van DVL s is namelijk afhankelijk
van de uitgeoefende functies en de gelopen risico s Voor de allocatie van risico s

aan een partij dient deze partij functioneel voldoende control uit te oefenen en

dient deze partij voldoende financial capacity te hebben om eventueie gevolgen
van de gelopen risico s te kunnen dragen De risico allocatie tussen de partijen
heeft gevolgen voorde uiteindelijke beloning en de fiscaal belastbare winst

De vereiste controi en financial capacity voor het dragen van risico s binnen

gelieerde transacties heeft in het BEPS project van de OESO veel aandacht

gekregen en heeft voor financieie transacties zijn weersiag gekregen in het

nieuwe hoofdstuk 10 van de OESO richtiijnen voor verrekenprijzen In de

bijgevoegde notitie wordt beoordeeld of en zo ja hoe deze uitgangspunten via art

8b gevolgen hebben voor art 8c wet Vpb 1969 art 8c waarin de verrekening
van bronbeiasting in bepaalde gevailen wordt uitgesioten Deze analyse is van

belang omdat de mogeiijke verrekening van bronbeiasting in combinatie met een

relatief iaag bronbelastingtarief vaak een door^laggevende reden is voor DVL s

om zich in Nederland te vestigen

Het huidige art 8c steltde aanwezigheid van reele risico s als criterium voor het

in de grondsiag van de te bepalen winst opnemen van ontvangen en betaalde

renten en royalty s
^
Dit reele risico wordt in de wettekst gerelateerd aan het

eigen vermogen dat passend is terdekking van die gelopen risico s en dat at risk

door de DVL dient te worden aangehouden Er is in het huidige art 8c geen

aandacht voor noodzakeiijke functies in relatie tot control

Indien de risico s niet aanwezig zijn kan dit ingrijpende gevoigen hebben voor een

belastingplichtige Indien nameiijkde renten en royaity s niet totde grondsiag
van de Nederlandse winst behoren is de daarop ingehouden bronbeiasting niet

meer verrekenbaar in Nederland Daarnaast kan dit gevoigen hebben voor de

vraag of beiastingplichtige wel beneficial owner is van de geidstromen en kan de

belastingplichtige uitgesioten worden van de verdragsvoordelen door het bronland

waardoorer mogelijkgeen beroep gedaan kan worden op een relatief Iaag

bronbelastingtarief Een wijziging van het huidige art 8c kan dus materieie

gevoigen hebben voorde huidige DVL praktijk

^
Een belastingplichtige wordt geacht reele risico s te lopen Indien het eigen vermogen dat

passend is ter dekking van de risico s ten minste bedraagt het laagste van de volgende
bedragen

1 van het bedrag van de ultstaande geldieningen of
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Art 8c dient heroverwogen te worden om het in lijn te brengen met de huidige

uitgangspunten van het arm s lengthbeginsel ten aanzien van risico allocatie zoals

die zijn ontwikkeld in het BEPS project Doordat art 8c alleen voldoende eigen

vermogen vereist is en een vereiste voor voldoende control ontbreekt is het niet

geheel in lijn is met de uitgangspunten van de OESO richtlijnen voor

verrekenprijzen Het lijkt daarom een logische keuze om het huidige tweede lid

van art 8c te vervangen door de eis dat er sprake moet zijn van voldoende

control en voldoende financial capacity zonder dat laatste in de wettekst te

kwantificeren Er dient een toelichting te komen over welke functies nodig zijn om

de risico s te beheersen bijvoorbeeld door middel van het opnemen van

voorbeelden in een beleidsbesluit te denken valt hier aan het

verrekenprijsbesluit Dit lijkt mits uitvoerbaar de meest gewenste optie omdat

hierdoorart 8c het meeste aansluit bij de OESO richtlijnen In het besluit dient

ook aandacht te zijn voor de arm s length beloning van het lichaam op basis van

art 8b en de daarbij horende vraag of gelet op de Nederlandse jurisprudentie de

voorgestelde aanpak van de OESO kan worden toegepast

In de bijgevoegde notitie wordt wat betreft de aanwezigheid van control en

financial capacity voor DVL s onderscheid gemaakt tussen de volgende drle

situaties

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

daarvoor benodigde financial capacity
De DVL heeft geen control over de risico s en

De DVL heeft gedeelde control over de risico s en heeft de daarvoor

benodigde financial capacity de DVL voertde control activiteiten in

samenwerking met een andere gelieerde vennootschap uitj

ii

Mi

In de bijgevoegde notitie wordt nader uitgewerkt wat in de verschillende situaties

de gevolgen zijn voor de beloning en het mogelijke beroep op de aanwezige
fiscale faciliteiten Bij optie 1 en optie 3 volledige of gedeelde control en

financial capacity dient nadat is vastgesteld dat de DVL in control is van de

activiteiten beoordeeld te worden of de DVL voldoende financial capacity heeft

om eventuele risico s te kunnen dragen De vraag daarbij is of en in hoeverre de

DVL zonder garanties van gelieerde vennootschappen in staat is om vreemd

vermogen aan te trekken omdat indien dit niet het geval is op basis van de

OESO richtlijnen mogelijk een correctie gemaakt moet worden Het is zeer de

vraag of de Nederlandse rechter een dergelijke analyse waarbij de financiering

feitelijk geherkarakteriseerd wordt op basis van art 8b in een nationale

procedure zal volgen omdat er tot op heden geen jurisprudentie is die een

dergelijke mogelijkheid van herkarakterisering heeft bevestigd Deze spanning
tussen de OESO richtlijnen en de nationale jurisprudentie verdient nadere

aandacht in de lopende discussie over de behandeling van eigen en vreemd

vermogen Het is zeer de vraag of de voorgestelde aanpak van de OESO

toegepast kan worden in de Nederlandse context van de Wet

Vennootschapsbelasting Een aanpassing van artikel 8c kan leiden tot een risico

van een bredere discussie overde kwalificatie van eigen en vreemd vermogen Bij
een mogelijke update van het Verrekenprijsbesluit zal hier ook aandacht voor

moeten zijn

In het huidige Verrekenprijsbesluit is geen aandacht voor de specifieke

problematiek van de beloning van de DVL s Het beleid met betrekking tot de

beloning van DVL s zal geconcentreerd worden in het Verrekenprijsbesluit en

daarin zal nader toegelicht worden wanneer er voldoende control en voldoende

financial capacity aanwezig is om risico s te beheersen op basis van de huidige
inzichten van de OESO

Verwacht wordt dat het gevolg van deze maatregelen is dat er meer functies naar

Nederland komen of indien dit niet het geval is dat geen verrekening van
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bronbelasting meer plaats kan vinden De nieuwe eisen inzake control en

financial capacity zullen DVL structuren onaantrekkelijker maken
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1 Aanleiding

De aanleiding van deze notitie is de vraag hoe er tegen

dienstverieningsiichamen DVL s dientworden aangekeken tegen de

achtergrond van

a Het nieuwe hoofdstuk 10 van de OESO richtlijnen voor

verrekenprijzen inzake financiai transactions waardoor

internationaal meer overeenstennming is hoe orr te gaan rretdit

soort lichamen en

b De discussie over een mogeiijke aanpassing van artikei 8c wet Vpb
inzake de doorstroomiichamen zie daarvoor de aanbeveiingen
zonder consensus van de commissie Ter Haar maatregel B7 open

nornn voor doorstromers

Het is nodig om beieidsmatig meer richting te geven aan de te hanteren

uitgangspunten bij de bepaling van de arm s iength beloning van DVL s

gelet op het nieuwe hoofdstuk 10 van de OESO richtiijnen

Artikei 8c wet VPB 1969 hierna art 8c bepaait wanneer rente en

royaltyontvangsten niet in aanmerking worden genomen bij het bepaien
van de winst van een DVL vanwege het ontbreken van een reeei risico

Dit reeie risico wordt in de wettekst van art 8c aanwezig geacht indien

het eigen vermogen dat passend is ter dekking van die geiopen risico s

voldoet aan de in lid 2 opgenomen kwantitatieve normen

Mede geiet op de uitgangspunten van de huidige OESO richtiijnen voor

verrekenprijzen hierna OESO richtiijnen dientvoor het at arm s iength

lopen van risico s door middel van het hebben van voldoende control
^
en

^
Par 1 65 van de OESO richtiijnen geeft de volgende omschrijving van control

Control over risk involves the hrst two elements of risk management defined in

paragraph 1 61 that is 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
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financial capacity ^ beoordeeld te worden of en zo ja hoe deze

uitgangspunten via artikel 8b Wet VPB 1969 hierna art 8b gevolgen
hebben voor art 8c

Deze notitie heeft als doel om een antwoord te geven op de volgende

vragen

Wat is een passende verrekenprijsmethode voor DVL s rekening
houdend met de feiten en omstandigheden van verschillende

vormen waarin de DVL s voorkomen

Wat is de relatie tussen het Nederlandse verrekenprijsbeleid en de

formulering en interpretatie van art 8c

Daarbij wordt in deze notitie op basis van de geformuleerde antwoorden

op deze vragen een voorstel gedaan voor een vervoigtraject in relatie tot

de volgende wet en regelgeving

Het verrekenprijsbesluit
Art 8c

Het Vraag en antwoordbesluit dienstverleningslichamen^

2 De afbakening van de transacties en lichamen

Het voorliggende vraagstuk betreft gelieerde transacties aangegaan door

belastingplichtigen waarbij de daarbij gepaard gaande activiteiten

hoofdzakelijk bestaan uit het rechtens dan wel in feite direct of indirect

ontvangen en betalen van rente royalty s huur of leasetermijnen onder

welke naam en in welke vorm dan ook

In deze notitie noemen we dergelijke activiteiten financiele

dienstverleningsactiviteiten binnen concernverband De vennootschappen
waarin deze activiteiten hoofdzakelijk plaatsvinden noemen we in deze

notitie financiele dienstverleningslichamen DVL s
^

In deze notitie staan

DVL s centraal waarbij sprake is van gelieerde transacties met als gevolg
datde winstvan de DVL s op basis van het arm s lengthbeginsel getoetst
dient te worden

^
Par 1 64 van de OESO richtlijnen geeft de volgende omschrijving van Financial

Capacity F nanc a capacity to assume risk can be defined as access to funding to

take on the risk or to iay off the risk to pay for the risk mitigation functions and

to bear the consequences of the risk if the risk materialises

Deze toegang access dient voor de vennootschap beschikbaar te zijn als ware zij
een ongelieerde partij die in dezelfde omstandigheden verkeert zo valt even

verderop in par 1 64 te lezen

^
Het gaat hier om het niet ingetrokken deel van dit besluit

^
Deze notitie ziet voornamelijk op financiele DVL s maar de benadering is ook op

andere DVL s van toepassing
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3 Relevante wet en regelgeving

Artikel 8b Wet VPB 1969

Gelet op het feit dat de transacties aangegaan worden met

gelieerde entiteiten en of onder garantstelling van een gelieerde
entiteit is art 8b van toepassing en relevant voor het

onderliggende vraagstuk De keuze van de transfer pricing
methode is namelijk een belangrijke stap in het zoeken naar de

arm s length beloning van gelieerde transacties In deze context

dient onderscheid gemaakt te worden tussen

o De situatie waarin dit gebeurt per individuele transactie

o De situatie waarin deze beloning vastgesteld dient te

worden op het niveau van de operationele winst derhalve

de geaggregeerde transacties van de DVL Hierbij kan

onderscheid worden gemaakt tussen

■ Het hanteren van een risico gewogen beloning

gerelateerd aan de door de vennootschap lopende

geldstromen hoofdsomafhankelijk vanwege de

door de vennootschap gelopen risico s en

■ Een beloning gerelateerd aan de eigen operationele
kosten van de DVL

Dit tweede onderscheid heeft te maken met het verschil tussen

een DVL die louter als dienstverlener optreedt en daarvoor een

kostengerelateerde beloning hoort te ontvangen op basis van het

arm s length beginsel en een DVL die functioneel beschouwd het

karakter van een dienstverlener overschrijdt en daarom een risico

gewogen beloning gerelateerd aan de door de vennootschap

lopende geldstromen hoofdsomafhankelijk ontvangt

Voor de beoordeling van deze problematiek zijn naast art 8b het

verrekenprijsbesluit 2018 het Vraag en antwoordbesluit

dienstverleningslichamen 2014 voor zover nog niet ingetrokken
en de OESO richtlijnen relevant

Artikel 8c Wet VPB 1969

Gelet op het feit dat op grond van art 8c bij deze transacties een

beoordeling van het al dan niet lopen van reele risico s door de

DVL aan de orde is voor de vraag of de renten of royalty s voor de

beoordeling van de winst buiten aanmerking blijven is de analyse
in deze notitie ook relevant voor art 8c

Indien de renten en royalty s niet tot de grondslag van de

Nederlandse winst behoren is de daarop ingehouden bronbelasting
ook niet meer verrekenbaar in Nederland Ik verwijs hiervoor naar

de Nederlandse verdragen ter voorkoming van dubbele belasting
en artikel 35 van het Besluit Voorkoming Dubbele Belasting

In art 8c wordt op dit moment voor de toetsing van de vraag of er

3
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sprake is van reels risico s aangesloten bij een minimumbedrag
aan eigen vermogen dat passend is ter dekking van de risico s

terwiji op basis van de huidige richtiijnen voor verrekenprijzen de

allocatie van risico s nietalieen gekoppeld is aan deze financiai

capacity maar bovenai ook aan de vraag of het reievante

personeel binnen de entiteit control uitoefent over de gelopen
risico s

4 Historie

De beleidsmatige discussie over DVL s kenteen lange geschiedenis DVL s

kenmerken zich door financiele dienstverleningsactiviteiten waarbij er

vaak een nauwe reiatie is tussen de inkomende en de uitgaande

geidstroom Ze worden dan ook vaak doorstroomvennootschappen

genoemd De aanwezigheid van DVL s heeft vaak als achtergrond de wens

van de onderneming om voor een reiatief gunstig bronbelastingtarief in

aanmerking te komen via de toepassing van de door Nederland afgesioten

beiastingverdragen

Om in aanmerking te komen voor het gunstige bronbelastingtarief dat in

het land van betaling voor de uitgaande geidstroom van toepassing is in

reiatie tot Nederland dient de ontvangende vennootschap beneficial

owner te zijn van de geidstroom Deze toets vindt per transactie plaats
door en in het bronland al dan niet op basis van uitgewisselde
informatie verstrekt door Nederland Daarnaast is in meerdere verdragen
de principal purpose test PPT opgenomen die gebruikt wordt om te

bepalen of van de verdragsvoordelen gebruikt gemaakt kan worden

Actieve uitwisseling van informatie kan het bronland helpen te beslissen

of zij verlaagde verdragstarieven wil toestaan

Om in aanmerking te komen voor verrekening van bronbelasting in

Nederland dienen de rente en royalty betalingen in aanmerking genomen

te worden bij het bepalen van de winst Dit is het geval indien de

ontvangende vennootschap reeel risico loopt zie art 8c in reiatie tot

het eigen vermogen van de DVL Deze toets vindt plaats in Nederland per

belastingplichtige

Vanwege de mogelijkheden tot schadelijke belastingontwijking is er

zowel bij de OESO de EU en in het publieke debat veel aandacht voor de

DVL s De Nederlandse overheid heeft maatregelen genomen om

schadelijke belastingconcurrentie zoveel mogelijk te voorkomen en in te

perken Hieronder een aantal elementen van deze aanpak waarbij niet

naar volledigheid is gestreefd

Eisen in reiatie tot het lopen van reeel risico in reiatie tot het

minimale eigen vermogen art 8c
^

Anti misbruikbepalingen in verdragen

In dit kader dient opgemerkt te worden dat bij ar 8c het lopen van het risico

beoordeeld wordt voor de vennootschap als geheel per saldo en niet per

transactie

Er kan echter wel gecondudeerd worden dat de in art 8c geformuleerde eisen

m b t het passende eigen vermogen zonder specifieke eisen in reiatie tot de

substance van dit artikel in de loop van de tijd eerder een safe harbour hebben

gemaakt
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Invoering van de conditionele bronbelasting en

Zekerheid vooraf over de toepassing van art 8c alleen in

combinatie met een APA over de arm s iength beloning van de

DVL^ minimaie substance eisen en uitwisseiing van gegevens met

bronianden

5 De arm s length beloning voor dienstverleningsactiviteiten

5 1 Algemeen

Het Nederlandse verrekenprijsbeieid is gebaseerd op de OESO richtiijnen
Dit wordt als zodanig ook vermeld in het verrekenprijsbesluit zoals

gepubliceerd in 2018 De OESO richtlijnen vormen dan ook een

beiangrijke bron van interpretatie van het arm s iengthbeginsel zoais

vastgeiegd in art 8b

Gelet op het bovenstaande is het noodzakelijk om voor de beloning van

financiele dienstverleningsactiviteiten te rade te gaan bij de guidance
zoals gegeven in de OESO richtlijnen Daarbij is het van belang op te

merken dat op basis van de acties 8 10 van het OESO BEPS project die

hun weerslag hebben gekregen in de aanpassing van de OESO richtlijnen
zoals gepubliceerd in het jaar 2017 en het recente nieuwe hoofdstuk 10

meer dan voorheen aandacht is gegeven aan de allocatie van risico s

binnen een transactie tussen gelieerde partijen en de gevolgen die dat

heeft voor het bepalen van de prijs van deze transacties

5 2 De keuze van de verrekenpriismethode

Bij gelieerde transacties kan in zijn algemeenheid gesteld worden dat het

voor de allocatie van risico s aan een partij nodig is dat deze partij
voldoende control uitoefent over deze risico s en voldoende financial

capacity heeft om de gevolgen van de gelopen risico s te kunnen dragen
Indien aan deze criteria niet kan worden voldaan heeft dat gevolgen voor

de op basis van de OESO richtlijnen voorgeschreven risico allocatie

tussen de partijen die de betreffende transacties zijn aangegaan

Vervolgens heeft deze risico allocatie gevolgen voor de toedeling van de

fiscaal belastbare winst

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 Het uitsluitend lopen van operationele risico s

met andere woorden de risico s die met name zien op de

ondersteunende activiteiten die de DVL verricht zal over het algemeen
niet leiden tot de aanwezigheid van risico s in relatie tot de geldstromen

^
Het nog niet ingetrokken deel van het Vraag en antwoordbesluit

dienstverleningslichamen Besluit DGB 2014 3102 beschrijft in dat soort situaties

een hoofdsomafhankelijke beloning voor de DVL bepaald door een zgn spread
uitgedrukt in basispunten Deze spread bestaat uit een beloning voor de

uitgevoerde activiteiten handling fee en een beloning voor het lopen van risico s

risico opslag Bij de bepaling van de hoogte van de spread wordt doorgaans
ook rekening gehouden met het gegeven dat een deel van de relevante

activiteiten met betrekking tot de geldstromen in een andere

concernvennootschap worden uitgeoefend Dat kan leiden tot een split van de

spread
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In het kader van DVL s zijn vooral de kredietrisico s debiteuren en

valutarisico s de relevante risico s die een beloning gerelateerd aan de

hoofdsom zouden kunnen rechtvaardigen

In het proces van de beoordeling van de transactie zal in de gevaiien

waarbij er binnen de DVL onvoldoende control en of financial capacity
is tot de conclusie gekomen moeten worden dat het risico geailoceerd
dient te worden aan de partij die dit risico gelet op de hiervoor genoemde
criteria wel zou moeten dragen Zie hiervoor par 10 25 van het nieuwe

hoofdstuk 10 van de OESO richtiijnen

10 25 When under accurate delineation the lender is not exercising
control over the risks associated to an advance of funds or does not have

the financial capacity to assume the risks such risks should be allocated

to the enterprise exercising control and having the financial capacity to

assume the risk see paragraph 1 98 of Chapter I For instance consider

a situation where Company A advances funds to Company B Consider

further that the accurate delineation of the actual transaction indicates

that Company A does not exercise control functions related to the

advance of funds but that Company P the parent company of the MNE

group is exercising control over those risks and has the financial

capacity to assume such risks Under Chapter I analysis Company P will

bear the consequences of the playing out of such risks and Company A

will be entitled to no more than a risk free return see Section D 1 2 1 in

Chapter I

In het kader van de beoordeiing van het verrekenprijssysteem van een

DVL zou onderscheid gemaakt kunnen worden in drie verschillende

situaties

i De DVL heeft de voiiedige control over de risico s en heeft de

daarvoor benodigde financial capacity
De DVL heeft geen control over de risico s

De DVL heeft gedeeide control over de risico s en heeft de

daarvoor benodigde financial capacity

ii

iii

Ad i De DVL heeft de voiiedige control over de risico s en heeft de

daarvoor benodigde financial capacity

Indien risico s met betrekking tot de geidstromen at arm s iength aan de

DVL kunnen worden geailoceerd en de DVL de financial capacity heeft om

deze risico s te dragen zai per individueie inkomende en uitgaande

gelieerde transactie een passend rentepercentage moeten worden

bepaald op basis van een vergelijkbaarheidsstudie Het gaat daarbij om

de vergelijkbaarheid van de voorwaarden van de gelieerde transactie met

de voorwaarden van vergelijkbare ongelieerde transacties Voor

intercompany ieningen zal de Comparable Uncontrolled Price CUP

methode vaak behuipzaam kunnen zijn bij hetvinden van een arms

length beloning per transactie

Nadat is vastgesteld dat de DVL in control is van de activiteiten dient

beoordeeld te worden of de DVL voldoende financial capacity heeft om

eventuele risico s wel te kunnen dragen Daarbij dient rekening gehouden
te worden met de vraag of en in hoeverre de DVL zelfstandig zonder
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garanties van gelieerde vennootschappen in staat is om vreemd

vermogen aan te trekken Op basis van de OESO richdijnen par 10 161

is het namelijk een vereiste dat de DVL voidoende eigen vermogen moet

hebben om zeifstandig financiering aan te kunnen trekken
®
Indien de DVL

niet zeifstandig de financiering aan zou kunnen trekken en dus voor het

aantrekken van het vreemd vermogen een garantie van een gelieerde
entiteit noodzakelijk is dientdaar indien de OESO richtlijnen gevolgd
worden mogelijk een correctie voor gemaakt te worden Er wordt dan

immers verondersteld dat de leningen dan via de gelieerde entiteit gaan

lopen met als gevolg een kapitaalstorting van de gelieerde entiteit in de

DVL

Door de OESO wordt overigens onderkend dat een dergelijke analyse

waarbij de financiering feitelijk geherkarakteriseerd wordt voor sommige
landen niet mogelijk is Op basis van staande jurisprudentie van de Hoge
Raad over kwalificatie van leningen is het ook zeer de vraag of de

voorgestelde aanpak van de OESO een op een toegepast kan worden in

de Nederlandse context van de Wet Vennootschapsbelasting Deze

spanning tussen de OESO richtlijnen en de nationale jurisprudentie
verdient nadere aandacht in de lopende discussie over de behandeling
van eigen en vreemd vermogen Bij een mogelijke update van het

verrekenprijsbesluit zal hier ook aandacht voor moeten zijn Er kan

worden gezocht naar een aanpassing die in lijn is met doel en geest van

de OESO richtlijnen en tegelijkertijd past binnen de kaders van de

jurisprudentie van de Hoge Raad

Mogelijk kan voor de vaststelling van voidoende zelfstandige

leningscapaciteit worden aangesloten bij de concernrating ofde normen

van het Bazel kapitaalakkoord die bij financiele instellingen worden

gehanteerd Dit vraagstuk dient nader uitgewerkt te worden in een

update van het Nederlandse verrekenprijsbesluit

Ad a De DVL heeft geen control

Als de control over de risico s ten aanzien van de geldstromen niet bij de

DVL ligt kunnen de risico s in relatie tot de geldstromen niet at arm s

length aan de DVL worden gealloceerd Een beloning gerelateerd aan de

omvang van deze geldstromen is dan ook niet at arm s length Een

beloning gerelateerd aan de eigen operationele kosten van de DVL ligt bij
het ontbreken van control over genoemde risico s meer voor de hand

®

De DVL loopt mogelijk wel een operationeel risico in relatie tot de

uitvoering van de eigen activiteiten al zullen deze risico s doorgaans niet

materieel zijn

Ad Hi De DVL heeft gedeelde control over de risico s en heeft de daarvoor

benodigde financial capacity

®
In hoofdstuk 10 van de OESO richtlijnen par 10 161 wordt gesteld dat indien

en voor zover vennootschappen niet zonder garantie van een gelieerde
vennootschap kunnen lenen deze leningen nnoeten worden gezien als leningen aan

de garantiegever die het geld daarna als eigen vermogen al dan niet via de

moeder stort in de DVL

^

Hierbij is par 10 100 van de OESO richtlijnen ook relevant waar het gaat over

de te bepalen kostengrondslag

7

1564253 00002



Ten slotte kan zowel door de DVL als door het hoofdkantoor of een

andere gelieerde entiteit control worden uitgeoefend over de risico s in

relatie tot de geldstromen Dit duiden we aan als gedeelde control Beide

entiteiten voeren hier control activiteiten uitzoals beschreven in

paragraaf 1 65 van de OESO richtlijnen er is dus nietalleen sprake van

wider policy setting zoals beschreven in par 1 76 van de OESO

richtlijnen In een dergelijke situatie zal bij de beoordeling van de

zakelijke beloning mogelijk aangesloten kunnen worden bij een risico

gewogen hoofdsomafhankelijke beloning percentage over de

geaggregeerde geldstromen in de DVL

Er zal in deze situatie sprake zijn van control activiteiten in zowel

kwantitatieve als kwalitatieve zin Daarbij ligt het voor de hand dat voor

de DVL in beide opzichten minimaal een bepaalde omvang van de

activiteiten moet worden bereikt alvorens de DVL als entiteit kan worden

aangemerkt waarin sprake is van voldoende control om een deel van

de betreffende risico s aan deze entiteit te alloceren Ook is het van

belang datde DVL het risico niet contractueel kan beperken tot een

bepaald geldbedrag Indien een risico zich daadwerkelijk voordoet lijkt
het passend de gevolgen pro rata te verdelen tussen de entiteiten

afhankelijk van de relatieve omvang van de control die ze hebben in

relatie tot de relevante transacties Deze problematiek verdient aandacht

bij de update van het verrekenprijsbesluit

Hierbij gelden ten aanzien van de financial capacity en de arm s length

beloning dezelfde opmerkingen als gemaakt onder de tweede alinea bij Ad

i de DVL heeft de volledige control over de risico s en heeft de daarvoor

benodigde financial capacity

De omvang van het risico gewogen percentage de spread zal afhangen
van de feiten en omstandigheden van de casus Ter illustratie een aantal

citaten uit een aantal besluiten zoals die deel uitmaken of deel uitmaakten

van het Nederlandse beleid

In het deels ingetrokken Besluit DGB 2014 3102 wordt een nadere

toelichting gegeven in relatie tot de arm s length beloning van DVL s

De vergoeding voor een financieel dienstverleningslichaam wordt

gesplitst in twee componenten i een vergoeding voor het risico dat

wordt gelopen met het ter beschikking gestelde eigen vermogen dan wel

een vergoeding voor het at risk gestelde eigen vermogen en ii een

vergoeding voor de activiteiten rondom het in en doorlenen van gelden

handling fee Beide vergoedingen worden gerealiseerd door een

rentemarge namelijk het verschil tussen de rente op de lening u g en de

rente op de lening o g Uit deze vergoeding dienen de eigen kosten te

worden gedekt Soms worden de uitvoerende activiteiten uitbesteed aan

derden of aan een gelieerde vennootschap deze kosten moeten ook

worden kunnen gedekt uit de vergoeding waarna nog een redelijke

vergoeding dient te resteren
lOir

Hierbij dient rekening gehouden te worden aferm b t de activiteiten in relatie

tot de geldstromen nog andere vennootschappen binnen het concern relevante

activiteiten verrichten
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In dit kader is ook een paragraaf uit een reeds ingetrokken

verrekenprijsbesluit informatief

Financiele dienstverlening kent een enorme diversiteit aan

verschijningsvormen Ook bij financiele dienstverlening dient op basis van

uitgeoefende functies na vergelijking met derden transacties van geval
tot geval een arm s lengthbeloning te worden vastgesteld Als de functies

van een financieel dienstverleningslichaam met name bestaan uit het

verstrekken van kredieten dan zijn de door dit lichaam uitgeoefende
functies in beginsel vergelijkbaar met de uitgeoefende functies door

onafhankelijke onder toezicht van De Nederlandsche Bank staande

financiele instellingen Toepassing van het arm s lengthbeginsel brengt
met zich mee dat de bepaling van een arm s lengthvergoeding voor de

uitgeoefende functies dient te worden gebaseerd op de vergoedingen die

deze instellingen voor vergelijkbare dienstverlening in rekening brengen

Onafhankelijke financiele dienstverleners bepalen de beloning voor

het verstrekken van kredieten door de fundingkosten van de transactie te

verhogen met opslagen voor het solvabiliteitsbeslag het kredietrisico de

handlingkosten en een eventueel valutarisico De vaststelling van de

kredietrisico dient te geschieden aan de hand van de contractuele

voorwaarden en de hiervoor beschreven risicoanalyse De contractuele

voorwaarden zijn tevens van belang voor de vaststelling van het

valutarisico De beloning wordt door onafhankelijke hnanciele

dienstverleners te alien tijde gerelateerd aan de hoogte van de ingeleende

gelden of de marktwaarde van het beheerde vermogen

6 Art 8c

6 1 De inhoud van het huidiae artikel

Art 8c stelt de aanwezigheid van reele risico s als criterium voor het in de

grondslag van de te bepalen winst opnemen van ontvangen en betaalde

renten en royalty s

Een belastingplichtige wordt geacht reele risico s te lopen indien het eigen

vermogen dat passend is ter dekking van de risico s ten minste bedraagt
het iaagste van de volgende bedragen

a 1 van het bedrag van de uitstaande geldleningen of

b 2 000 000 Euro

De belastingplichtige dient aannemelijk te maken dat dit bedrag aan eigen

vermogen aanwezig is ter dekking van de desbetreffende risico s en dat

dit wordt aangetast als deze risico s zich manifesteren

Onverminderd het voorgaande wordt tot de winst van de

belastingplichtige gerekend een met inachtneming van art 8b te bepalen

vergoeding voor de door de belastingplichtige uitgeoefende functies die

betrekking hebben op de samenhangende geldleningen of

rechtsverhoudingen iz\e art 8c lid 3 Met dit lid is bedoeld dat indien er

geen beloning is toe te rekenen aan de DVL op basis van ontvangen en

betaalde rente en royalty s er wel een beloning voor de ondersteunende

financieringsactiviteiten aangegeven moet worden Het ligt hier voor de

hand om aan een beloning gebaseerd op de eigen operationele kosten

van de DVL te denken
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6 2 De relatie met het arm s lenathbeainsel

Gelet op de nieuwe paragrafen in de OESO richtlijnen voor

verrekenprijzen inzake de allocatie van risico s en de weerslag hiervan op

het verrekenprijsbesluit van 2018 is een vergelijking van de daarvoor

gehanteerde criteria in art 8b en art 8c op zijn plaats

Art 8c gaat uit van het lopen van reele risico s Art 8b kent eigenlijk het

begrip reele risico s niet In deze notitie wordt ervan uit gegaan dat met

reele risico s in dit verband de risico s in relatie tot de geldstromen
worden bedoeld Indien er op basis van art 8b at arm s length geen

risico s gelopen worden zal dat gevolgen moeten hebben voor de

interpretatie en toepassing van art 8c Nederland hanteert immers de

OESO richtlijnen als uitganspunt en successievelijk voor de mogelijke

verrekening van bronbelasting

Op basis van de nieuwe OESO richtlijnen kunnen bepaalde risico s pas

gealloceerd worden aan entiteiten indien zij beschikken over control en

financial capacity in relatie tot de risico s De tekst van art 8c hanteert

echter als criterium voor het lopen van reele risico s alleen de financial

capacity 1 van de uitstaande bedragen of 2 000 000 Euro Het is de

vraag of de minimumeisen voor het eigen vermogen zoals geformuleerd
in art 8c nog wel als toereikend kunnen worden aangemerkt voor de

allocatie van de risico s en de daaruit voorvloeiende beloning in relatie

tot de nieuwe richtlijnen van de OESO waarin control een

doorslaggevende factor is voor de allocatie van risico s in gelieerde

verhoudingen

De geformuleerde criteria verdienen ook heroverweging in relatie tot de

benodigde financial capacity waarbij mogelijk aangesloten kan worden

bij eisen die worden gesteld aan financiele instellingen Bazel

kapitaalakkoord ^\ Daarbij zal natuurlijk wel aandacht moeten worden

besteed aan de vergelijkbaarheid van functies en verantwoordelijkheden
control van financiele instellingen en DVL s omdat DVL s nu eenmaal

een ander functioneel profiel hebben in vergelijking met financiele

instellingen waarop het Bazel kapitaalakkoord van toepassing is zij een

minder gediversifieerde portefeuille hebben nietonder toezicht staan en

geen ratings hebben

Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat art 8b

gevolgen kan hebben voor art 8c indien er op basis van de uitgevoerde

analyse conform art 8b at arm s length geen risico s gelopen worden

TerwijI het in de nieuwe OESO richtlijnen voor de allocatie van risico s

noodzakelijk is dat entiteiten beschikken over voldoende control en

financial capacity wordt in artikel 8c een andere beperktere toets

gehanteerd gericht op minimumeisen voor het eigen vermogen Op
basis hiervan kan de conclusie getrokken worden dat een heroverweging
van art 8c nodig is

“
Het Bezels kapitaalakkoord gaat uit van risico gewogen active dat wil zeggen

via een risicoweging wordt aan een bepaald activum een minim urn kapitaalvereiste

gekoppeld Analoge toepassing van het Bazels kapitaalakkoord is een voorbeeld

van een mogelijke methode voor vaststelling van het passend eigen vermogen

andere methoden voor het vaststellen van het passend eigen vermogen zijn ook

denkbaar
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6 3 De QPties bii heroverweaina van art 8c

Een heroverweging van art 8c is op zijn plaats Het lijkt logisch om de

criteria voor de allocatie van risico s van art 8b te laten doorwerken in

art 8c Daarvoor zijn de volgende opties het overwegen waard

Toevoeging van de eis dat er sprake moet zijn van voldoende

control over de risico s ten aanzien van de geldstromen zonder

het schrappen van de kwantitatieve norm uit het tweede lid van

art 8c Er dient te worden toegelicht welke functies nodig zijn om

control uit te oefenen over de risico s bijvoorbeeld door middel

van het opnemen van voorbeelden in een beleidsbesluit te denken

valt hier aan het verrekenprijsbesluit Gelet op hetgeen hiervoor

in deze notitie is gesteld over financial capacity is dit geen

gewenste optie

Toevoeging van de eis dat er sprake moet zijn van voldoende

control over de risico s ten aanzien van de geldstromen en

aanpassing van de kwantitatieve normen voor de bepaling of er

sprake is van een passend eigen vermogen ter dekking van de

risico s ten aanzien van de geldstromen rekening houdend met de

daarvoor vereiste control functies Gelet op hetgeen hiervoor in

deze notitie is gesteld over financial capacity is dit geen gewenste

optie

Vervanging van het tweede lid van art 8c door de eis dat er

sprake moet zijn van voldoende control en voldoende financial

capacity zonder dat laatste in de wettekst te kwantificeren Ook

hier dient een toelichting te komen over welke functies nodig zijn
om de risico s te beheersen bijvoorbeeld door middel van het

opnemen van voorbeelden in een beleidsbesluit te denken valt

hier aan het verrekenprijsbesluit Dit lijkt mits uitvoerbaar de

meest gewenste optie omdat hierdoor art 8c het meeste aansluit

bij de OESO richtlijnenT^ Zoals in par 5 2 van deze notitie reeds is

beschreven dient in het besluit ook aandacht te zijn voor de arm s

length beloning van het lichaam op basis van art 8b en de daarbij
horende vraag of gelet op de Nederlandse jurisprudentie de

voorgestelde aanpak van de OESO met betrekking tot

herkarakterisering van leningen in bijzondere omstandigheden kan

worden toegepast
Het schrappen van art 8c De uitgangspunten voor de beoordeling
van de vraag of er voldoende control en financial capacity is voor

de allocatie van risico s conform art 8b zouden in een

beleidsbesluit te denken valt hier aan het verrekenprijsbesluit
door het opnemen van voorbeelden uitgewerkt kunnen worden

Een voordeel van het schrappen van art 8c kan zijn dat er geen

aparte wetsbepaling meer nodig is en met art 8b volstaan kan

worden Een nadeel is echter dat de criteria onvoldoende wettelijk

zijn verankerd en er op die manier een open norm ontstaat wat tot

onduidelijkheid kan leiden en gevolgen heeft voor de

uitvoeringslast van de Belastingdienst Het schrappen van art 8c

12 Het niet in de grondslag opnemen van rente of royalty s op grond van art 8c

heeft een anti misbruik karakter immers dan kan bronbelasting niet meer

verrekend worden Het dient niet gebruikt te worden om een mismatch te creeren

waarbij een deel van de winst nergens wordt belast
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lijkt mede geletop de mogelijkheid van de vorige optie

vervanging van het tweede lid op dit moment niet wenselijk

Het verrekenprijsbesluit of ander beleidsbesluit wordtvan belang om

met voorbeelden de open norm in te vulien en duiding te geven Hierbij is

het van belang om in het besluit een zo helder mogelijk onderscheid te

creeren tussen geen control gedeelde control en volledige control De

aanwezigheid van control is immers medebepalend voor de keuze van de

verrekenprijsmethode zie par 5 2 hierboven welke weer gevolgen kan

hebben voor de verrekening van bronbelasting Naar mate de duiding
meer concreet is zal ook de uitvoerbaarheid naar verwachting beter

worden

Het is interessant dat het rapport van de Adviescommissie

Belastingheffing van Multinationals Op weg naar balans in de

Vennootschapsbelasting in de aanvullende maatregelen een maatregel

beschrijft met als doel hettegengaan van belastingontwijking door rente

en royalty doorstroomlichamen die geen reeel risico lopen zoals

gedefinieerd in art 8c via Nederland

De commissie omschrijft een mogelijke maatregel als voIgt
Het loslaten van de safe harbour in artikel 8c lid 2 Wet Vpb ter

invulling van het passend eigen vermogen en vervangen door een open

norm waardoor het door verminderde zekerheid minder aantrekkelijk
wordt voor doorstroomlichamen om zich in NL te vestigen Naast

voldoende eigen vermogen en risico s moet de vennootschap ook dejuiste
functionaliteit hebben om deze risico s te beheersen en de financiele

capaciteit om de risico s te dragen

Deze omschrijving is in lijn met de voorgestane richting in deze notitie in

zake de heroverweging van art 8c De commissie hanteert dezelfde

criteria voor de allocatie van risico s als de OESO richtlijnen

6 4 De relatie tussen art 8c en beneficial ownership

Het ligt voor de hand dat de analyse van de functies in relatie tot de

beheersing van de reele risico s zoals gedefinieerd in art 8c een rol

speelt bij de vraag of de DVL als beneficial owner kan worden

aangemerkt vanuit het perspectief van het land dat beoordeelt welk

bronbelastingtarief van toepassing is in relatie tot geldstromen die naar

de DVL s gaan Omdat het lopen van reele risico s zoals gedefinieerd in

art 8c en het zijn van beneficial owner niet per definitie tot een

gelijkluidende conclusie hoeft te leiden gaan we in deze notitie daar niet

diepgaand op in Daarbij speelt een belangrijke rol dat het aan het

bronland is om te bepalen of sprake is van een beneficial owner De

staatssecretaris heeft wel aangegeven dat de bepaling zo gelezen kan

worden dat Nederland de ontvanger in de omgekeerde situatie Nederland

als bronland niet als beneficial owner van de betaling zou zien
^ ^

13 Nederland kan overwegen overte gaan tot actieve renseignering fndien er aanwijzingen
zijn dat de presentatle in het bronland afwijkt van de conclusies in Nederland met betrekking
tot de allocatie van risico s

Kamerbrief van 25 juni 2012 nr IFZ 2012 85 par 4 3
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7 Voorbeeldsituaties

Onderstaande voorbeelden gaan uit van de situatie waarbij BV X

onderdeel uitmaakt van een groot internationaal opererend concern BV X

trekt financiering aan van ongelieerde partijen en verstrekt financiering
aan gelieerde entiteiten in het buitenland^^ Alle financiele stromen lopen
over de boeken van BV X De treasury afdeling van het concern bestaat

uit 50 werknemers

7 1 Situatie 1 volledige control

De volledige treasury afdeling is in dienst bij BV X en werkzaam in NL

Conclusie

De relevante functies om control uit te oefenen over de

financieringsrisico s bevinden zich in NL BV X is hier de entrepreneurial

risicodrager Per transactie dient daarom een passende beloning

rentepercentage en overige voorwaarden te worden bepaald Dit kan

bijvoorbeeld aan de hand van een CUP

Situatie 2 geen control7 2

40 werknerrers van de treasury afdeling zijn in dienst bij BV X en

werkzaam in NL Deze werknemers houden zich met name bezig met

ondersteunende en uitvoerende activiteiten De overige 10 werknemers

CFO of hoofd treasury en laag direct daaronder zijn in dienst van een

gelieerde entiteit in het buitenland en aldaar werkzaam

Conclusie

De releva nte functies om control uit te oefenen over de

financieringsrisico s bevinden zich niet in NL De in NL aanwezige
functionaliteit beperktzich tot ondersteunende en uitvoerende

activiteiten Een beloning op basis van de kosten van de ondersteunende

en uitvoerende activiteiten lijkt passend

In hetgeval van ondersteunende functies kunnen de financieringsstromen
niet over de boeken lopen van BV X De betaalde en ontvangen renten

maken geen deel uit van de winst van belastingplichtige en eventuele

bronbelasting kan niet worden verrekend

7 3 Situatie 3 aedeelde control

45 werknemers van de treasury afdeling zijn in dienst bij BV X en

werkzaam in NL Hiervan houden 40 werknemers zich met name bezig
met ondersteunende en uitvoerende activiteiten en 5 werknemers werken

direct samen met de CFO en zijn staf De resterende 5 werknemers van

de treasury afdeling zijn werkzaam in een andere gelieerde entiteit in het

buitenland en bepalen mede de strategie ten opzichte van het financiele

beleid Beide entiteiten voeren hier control activiteiten uit zoals

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

buiten beschouwing gelaten
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beschreven in paragraaf 1 65 van de OESO richtlijnen er is dus niet

alieen sprake van wider policy setting zoals beschreven in par 1 76 van

de OESO richtlijnen

Conclusie

De relevante functies om controi uit te oefenen over de

financieringsrisico s bevinden zich gedeeltelijk in NL en gedeeiteiijk in het

buitenland Hier dient een allocatie van de risico s als gevolg van de

controi functies tussen BV X en de geiieerde buitenlandse entiteit te

worden gemaakt Indien een risico daadwerkelijk tot uiting komt dienen

de gevolgen daarvan naar rato te worden gealloceerd tussen BV X en de

geiieerde buiteniandse entiteit aan de hand van die risico allocatie

Een beioning aan de hand van een spread gerelateerd aan de

geldstromen zou hier passend kunnen zijn In de spread zit een

vergoeding voor de gemaakte kosten handling fee en een vergoeding
voor het aanhouden van het eigen vermogen dat at risk staat Het eigen

vermogen moet wei op een arm s iength wijze worden bepaaid

Hierbij is het gelet op de OESO richtiijnen par 10 161 de vraag of BV X

de financiering van haar activiteiten met vreemd vermogen zeifstandig
had kunnen aantrekken Indien voor het aantrekken van het vreemd

vermogen een garantie van een geiieerde entiteit noodzakelijk is dient

daar mogelijk indien de OESO richtiijnen gevolgd worden een correctie

voor gemaakt te worden Er wordt dan immers verondersteld dat de

leningen dan via de geiieerde buiteniandse entiteit gaan iopen met als

gevolg een kapitaalstorting in BV X

8 Dubbele niet belasting

In een situatie waarbij de DVL contractueei risico s in Nederiand loopt
maar belastingplichtige steit dat er op basis van de hierboven geschetste
Nederiandse visie siechts sprake kan zijn van een kosten gerelateerde

beioning omdat er sprake is van onvoidoende controi en financial

capacity kan er mogelijkerwijs ongewenst een situatie van dubbeie niet

heffing ontstaan Die situatie ontstaat ais belastingpiichtige een beroep

gaat doen op het leerstuk van informeel kapitaai waardoor een verschii

ontstaat tussen de vennootschappeiijke jaarrekening en de fiscaie

aangifte

Dit is een ongewenste situatie Het is de verwachting dat wetgeving in

2021 over ongewenste verrekenprijsverschilien dit zal voorkomen

9 Concluderende opmerkingen

9 1 Voorlopige antwoorden op gesteide vragen in de inleiding

Wat is een passende verrekenprijsmethode voor DVL s rekening
houdend met de feiten en omstandigheden van verschiilende

vormen waarin de DVL s voorkomen

Antwoord
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Een DVL die een beloning ontvangt die is gerelateerd aan de

omvang van de geidstromen dient aan de eisen van voidoende

controi en financiai capacity te voidoen Indien er sprake is van

voidoende controi zonder dat de activiteiten in samenwerking
met een andere gelieerde activiteit worden uitgeoefend en

financial capacity is een beloning per transactie passend Indien

er sprake is van gedeelde control is een hoofdsomafhankelijke

beloning mogelijk een passende beloning Indien er geen control

aanwezig is lijkt een kostengerelateerde beloning passend De

invulling van het begrip voidoende in relatie tot control en

financial capacity kan worden toegelicht in het te vernieuwen

verrekenprijsbesluit met behulp van voorbeelden

Wat is de relatie tussen het Nederlandse verrekenprijsbeleid en de

formulering van art 8c

Indien een kosten gerelateerde beloning passend is voor een DVL

omdat niet wordt voldaan aan de eisen van voidoende control en

financial capacity ten aanzien van de geidstromen behoren de

ontvangen en betaalde renten en royalty s niet tot de grondslag
van de te bepalen winsten zou het verrekenen van bronbelasting
niet passend zijn

9 2 VervolQstappen

Gelet op het bovenstaande dienen de volgende vervoigstappen te worden

genomen

Verrekenprijsbesluit

In het huidige verrekenprijsbesluit is geen aandacht voor de specifieke

problematiek van de beloning van de DVL s Het beleid met betrekking tot

de beloning van DVL s zal geconcentreerd worden in het

verrekenprijsbesluit Daarnaastzal aan de hand van voorbeelden nader

worden toegelicht wanneer er voidoende control en voidoende financial

capacity aanwezig is om risico s te beheersen in relatie tot DVL s op basis

van de huidige inzichten van de OESO Tevens dient onderzocht te

worden of een nadere toelichting op het bepalen van een passende

beloning en een passend eigen vermogen mogelijk is waarbij mogelijke
inconsistenties tussen de OESO richtlijnen en de nationale jurisprudentie
aandacht verdienen

Artikel 8c

Art 8c dient heroverwogen en mogelijk aangepast te worden op basis van

de uitgangspunten van het arm s length beginsel ten aanzien van risico

allocatie control en financial capacity en de criteria voor een passend

eigen vermogen Daarbij lijkt het vervangen van het huidige lid 2 voor de

eis dat er voidoende control en voidoende financial capacity zonder dat

laatste in de wettekst te kwantificeren aanwezig moetzijn in combinatie

met een passend eigen vermogen de meest logische keuze
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9 3 Conclusie

Op basis van het nieuwe hoofdstuk 10 van de OESO richtlijnen voor

verrekenprijzen inzake financial transactions bij gelieerde transacties

voor de allocatie van risico s aan een partij nodig is dat deze partij
voldoende control uitoefent over deze risico s en voldoende financial

capacity heeft onn de gevolgen van de gelopen risico s te kunnen dragen
Dit nieuwe hoofdstuk 10 is ook van belang voor art 8c omdatdaar

risico s centraal staan Indian onvoldoende control en financial capacity

aanwezig zijn zal er geen verrekening van bronbelasting meer plaats
kunnen vinden De nieuwe eisen zullen DVL structuren onaantrekkelijker
maken
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VDE IA Verzoek tot consultatie Verrekenprijsbesluit en

Winstallocatiebesluit
Datum

24 Januari 2022

Notanummer

2022 0000022953

Bijlagen

1 Verrekenprijsbesluit 2022

2 Winstallocatiebesluit 2022

Aanleiding
Voornemen om onderstaande besluiten op het terrein van verrekenprijzen voor

consultatie bij externe partijen voor te leggen Daarna zullen de {mogelijke

aangepaste besluiten aan u voorgelegd worden ter ondertekening
Internationale en nationale ontwikkelingen zoals de wijziging van de OESO

richtlijnen voor verrekenprijzen^ en de rapporten van adviescommissies Ter Haar

P en Ter Haar IP zijn aanleiding voor de herziening van de volgende twee

beleidsbesluiten

Besluit van de staatssecretaris van Financien van 22 april 2018 nr 2018

6865 Stcrt 2018 26874 Verrekenprijsbesluit
Besluit van de staatssecretaris van Financien van 15 januari 2011 nr

IFZ2010 457M Stcrt 2011 1375 Besluit winstatlocatie vaste

inrichtingen

il

Beslispunten

1 Gaat u akkoord met de concepttekst van het Verrekenprijsbesluit
2 Gaat u akkoord met de concepttekst van het Besluit winstallocatie vaste

inrichtingen

3 Gaat u akkoord met de verzending en consultatie van de conceptbesluiten

richting extern belanghebbenden

Kern

In het concept Verrekenprijsbesluit bijiage 1 wordt het beleid met

betrekking tot verrekenprijzen zoals dat verwoord is in het eerdere besluit

van 2018 geactualiseerd

In het concept Besluit winstallocatie vaste inrichtingen bijiage 2 wordt

het beleid met betrekking tot de winstallocatie aan vaste inrichtingen
zoals dat verwoord is in het eerdere besluit van 2011 geactualiseerd

1
Transfer Pricing Guidelines for Muitinational Enterprises and Tax Administrations

^
Rapport Adviescommissie belastingheffing van muitinationais Op weg naar balans in de

Vennootschapsbelasting 15 aprii 2020
^
Rapport van de Commissie Doorstroomvennootschappen Op weg naar acceptabele

doorstroom oktober 2021
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Met de actuallsatie wordt het Verrekenprijsbesluit in overeenstemming

gebracht met nationale en Internationale ontwikkelingen waaronder

ontwikkelingen binnen de OESO Onderwerpen die aandacht kunnen

trekken zijn onder andere het nieuwe hoofdstuk in de OESO richtlijnen
voor verrekenprijzen inzake financiele transacties de nieuwe paragraaf
over de gevolgen van COVID 19 voor de toepassing van het arm s

Lengthbeginsel en de status van de OESO richtlijnen bij een verschil

tussen de OESO richtlijnen en de jurisprudentie van de Hoge Raad

Met de aanpassing in het Verrekenprijsbesluit is in beginsel geen

materiele inhoudelijke wijziging beoogd van de interpretatie van het

arm s iengthbeginsel ten opzichte van het huidige beieid de huidige
wettekst en jurisprudentie Nederland blijft de OESO uitgangspunten

onderschrijven Dit geldt ook voor de actuallsatie van het Besluit

winstallocatie vaste inrichtingen
Beiden conceptbesluiten willen wij via de werkgroep FIscaal

Uitvoeringsbeleid FUB aan externe belanghebbenden ter consultatie

toezenden ^ Ook een aantal NGO s willen wij consuiteren Vervolgens
zullen de mogelijk aangepaste besluiten aan u worden voorgelegd ter

ondertekening voorafgaand aan publicatie in de Staatscourant

Toelichting

Verrekenpriisbesluit

Het Verrekenprijsbesluit gaat over de winstverdeling tussen verschillende

lichamen die onderdeel uitmaken van een multinationale groep Op grond van

artikel 8b van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 Wet Vpb 1969

dienen gelieerde lichamen met elkaar te handelen zoals ook ongelieerde lichamen

dat zouden doen Dit wordt het arm s iengthbeginsel genoemd Het besluit geeft

beleldsmatig nadere invulling aan het beginsel Het arm s iengthbeginsel is tevens

uitgewerkt in de OESO richtlijnen en het besluit geeft daarom ook uitleg over en

de relatie met de OESO richtlijnen

Hieronder wordt op een aantal betangrijke thema s nader ingegaan De

paragraafnummers in de subtitels verwijzen naar de paragrafen van het

Verre kenprijsbesluiJb c 7
—

v

Financiele transacties par 9

In het kader van het OESO BEPS project® is aan de OESO richtlijnen een nieuw

hoofdstuk toegevoegd hoe het arm s iengthbeginsel uitwerkt voor financiele

OECD 2020 Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions Inclusive Framework

on BEPS Actions 4 8 10 OECD Paris www oecd org tax beps transfer pricing guidance
on financiai transactions inclusive framework on beps actions 4 8 10 htm
^ Beieidsbesluiten kunnen middels een FUB ronde worden afgestemd met relevante

organisaties waardoor deze organisaties de kans krijgen commentaar te ieveren teneinde de

concept versies te verbeteren De reactietermijn hiervoor is drie weken Het ministerie van

Financien bepaalt of het commentaar al dan niet wordt overgenomen in de volgende versie

en geeft hiervan een korte reactie aan de beoordelaars

Base Erosion and Profit Shifting
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transacties ^ Het hoofdstuk benadrukt dat bij de risicoverdeling tussen lichamen

en dus ook de daaruit voortvioeiende winstallocatie een lichaam alleen risico s

gealloceerd kan krijgen binnen een transactie als dit lichaam het risico ook kan

beheersen in control is Daarnaast moet het lichaam de middelen hebben

financial capacity om de eventuele gevolqen van dit risico te kunnen dragen
De paragraaf in hetyerrekenprijsbesluit over leningen is in lijn geBraefrtH«et ^
nieuwe hoQfdstuk

f

Financiele transacties verschi OESO richtliinen en Hope Raad oar 9 2 1 onder

ad i

daadwerkeiijk sprake is van een iening vreemd vermogen of dat er eigenlijk

sprake is van een kapitaal eigen vermogen Als uit de feiten en omstandigheden

gedurende de verrekenprijsanaiyse blijkt dat ergeen sprake is van een Iening
kan het vreemd vermogen op basis van het arm S lengthbeginsel worden

geherkarakteriseerd in eigen vermogen Het gevolg van een herkarakterisering is

dat renteaftrek niet mogelijk is

Ook de Hoge Raad heeft belangrijke arresten gewezen over de vraag of sprake is

van eigen vermogen of vreemd vermogen De Hoge Raad is altijd zeer

terughoudend geweest bij een mogelijke herkarakterisering Tot nu toe heeft de

Hoge Raad in tegenstelling tot de OESO richtiijnen niet toegestaan een iening te

herkarakteriseren tot eigen vermogen op basis van het arm s lengthbeginsel In

de praktijk wordt bovenmatige renteaftrek ook met succes bestreden door

renteaftrekbeperkingen en fraus legis

In een aantal gevallen bestaat er daardoor een verschil tussen de OESO

richtlijnen en de Nederlandse jurisprudentie van de Hoge Raad Het besluit geeft
daarover aan dat als in die situaties een verzoek voor zekerheid vooraf wordt

gedaan de OESO richtiijnen leidend zijn bij de beoordeling door de

Belastingdienst Hier is voor gekozen omdat gegeven zekerheid vooraf

internationaal verdedigbaar moet zijn en in het internationaal overieg de OESO

richtiijnen ieidend zijn Het spreekt vi

Xlient te passen binnen het kader van de Nederl
igh^at de gegeven zekerheid vooraf ook

se jurisprudentie

Financiele transacties ~ aaranties oar 9 4

Soms worden er tussen gelieerde lichamen garanties gegeven bij het aangaan

van leningen Hierdoor kunnen lichamen tegen een lagere rente vreemd

vermogen aantrekken dan zonder garantie Voor een garantie kan onder bepaalde
omstandigheden een garantiefee in rekening worden gebracht In de praktijk
blijkt het lastig om de hoogte van de garantiefee te bepalen indien de garantie
tussen gelieerde lichamen wordt gegeven De waarde van de garantstelling Is

namelijk moeilijk vast te stellen Het kan bijvoorbeeld dat een moeder ook zonder

een afgegeven garantie haar dochter niet failliet zal laten gaan In zo n geval
heeft de garantie geen of zeer beperkte waarde

’’ OECD 2020 Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions Inclusive Framework

on BEPS Actions 4 8 10 OECD Paris www oecd org tax beps transfer pricing guidance
on financial transactions inclusive framework on beps actions 4 8 10 htm
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In het besluit wordt een methode geschetst om de range van mogelijke zakelijke

garantiefees te bepalen Ook de keuze van het punt binnen deze range leidt

echter regelmatig tot discussles tussen Belastingdienst en belastingplichtigen In

het besluit wordt daarom een goedkeuring gegeven om de waarde van de

garantiefee vast te stellen op het midden van de range van mogelijke uitkomsten

Op deze m^ier wcffaf^n vereehvoudiaina voor de uitvoerinospraktlik beoogd

dje atS ^n vorm van safe harbour 1 an worden aangemerwl

Finandele transacties Dienstverleninaslichamen {par 9 2

it Verreken^ilsbesluit is inJiin^gePFagh

uit de OESO richtlijnen en de aanbevelingen in de adviesrapporten van de

commissles Ter Haar I en Ter Haar II Hiervoor is een nieuwe paragraaf over

dienstverleningslichamen DVL s toegevoegd aan het besluit Met de

voorgestelde lijn wordt de beloningssystematiek beschreven voor DVL s waarbij
de nadruk ligt op het al dan niet hebben van voldoende control Verwacht wordt

dat het hierdoor voor dienstverleningslichamen onaantrekkelijker zal worden om

op een vanuit beleidsmatig oogpunt ongewenste manier gebruik te maken van het

Nederlandse verdragennetwerk Dat betreft de situatie waarbij het personeel van

deze doorstroomlichamen niet in control is van de met de geldstromen gepaard

gaande risico s Hiermee wordt aangesloten bij het kabinetsbeleid om

doorstroomlichamen zonder reele betekenis tegen te gaan

le huidige uitgangspunten

Hierbij is ook het volgende van belang Artikel 8c Wet Vpb 1969 stelt criteria op

basis waarvan door een belastingplichtige bronheffing verrekend kan worden met

de Nederlandse belastbare winst Een van die criteria is het lopen 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 risico allocatie 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 Hiervoor zal een aparte beslisnotitie worden

voorbereid en in maart of april aan u worden voorgelegd

Er kunnen vragen komen over het verschil in timing tussen de aanpassing van het

Verrekenprijsbesluit op het gebied van DVL s en de aanpassing van artikel 8c Wet

Vpb 1969 bijvoorbeeld de vraag of het voorgestelde beieid effect heeft zonder

aanpassing van artikel 8c Wet Vpb 1969 0ns inziens moet artikel 8b Wet Vpb
1969 worden toegepast voor men toekomt aan artikel 8c Wet Vpb 1969 Hierdoor

dienen ook voor artikel 8c Wet Vpb 1969 mensen aanwezig te zijn om de risico s

te beheersen Mede in dat licht en aangezien er actuele onderwerpen in het

besluit staan waarover duidelijkheid is gewenst stellen we voor het besluit nu al

wel te publiceren
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Doorbelasting van kosten zonder winstopslag p^

euring waardoor onder bepaalde

omstandigheden doorbeiasting van kosten voor dienstverlening zonder

winstopslag kan plaatsvinden Deze goedkeuring is ruimhartiger dan hetgeen in

de OESO richtlijnen is gepubliceerd Dat Is de reden dat in het conceptbesluit de

goedkeuring is verwijderd Dit is ook in lijn met de aanbeveling van Ter Haar I om

de goedkeuring in te trekken

■huidiqe besluit bi

s

Een effect van de minder ruimhartige toepassing kan zijn dat een niet vrijgesteld
lichaam binnen een groep waarvan de hoofdactiviteit is vrijgesteld voor de Wet

Vpb bijvoorbeeld zorgverzekeringsmaatschappijen ook niet langer kosten

zonder winstopslag kan doorbelasten aan het vrijgestelde deel van de groep

Hierdoor zullen hogere kosten in rekening worden gebracht wat mogelijk een

beperkt prijsopdrijvend effect kan hebben op het product of de dienst dat de

groep aan de uiteindeliike consument vepkeeefe PiJiis het geval als de groep een

Tieeft opgericht voor centraledleTTstverleiltqg shared service

ienter en de hoofdactiviteit van dit aparte lichaam die^di^stverlening is

apai

Steunmaatregelen van de overheid par 2

In het besluit is een nieuwe paragraaf over de werking van het arm s

lengthbeginsel in relatie tot steunmaatregelen van de overheid als gevolg van

bijvoorbeeld de COVID 19 pandemie opgenomen Uit de praktijk is het bekend

dat het verkrijgen van overheidssteun zoals NOW bij transacties tussen

ongelieerde lichamen invloed kan hebben op de voorwaarden waaronder de prijs
van die transacties Gelet op het uitgangspunt van het arm s lengthbeginsel kan

dat dan ook voor de prijzen van transacties tussen gelieerde lichamen gevolgen
hebben De belastingplichtige dient het effect van steunmaatregelen op de in

rekening te brengen prijs van een bepaalde transactie wel aannemelijk te maken

Indian de belastingplichtige aannemelijk maakt dat de aanpassing ook door

ongelieerden op dezelfde wijze zou zijn overeengekomen kan de NOW indirect

ook bij een buitenlands lichaam terechtkomen met het mogelijke gevolg dat het

daar in de heffing wordt betrokken omdat de NOW de belastbare grondslag van

de buitenlandse onderneming verhoogt Dit betekent aan de andere kant ook dat

buit^landse steuni

gfond^ag
regelen deel kunnen gaan uitmaken van de Nederlandse

Overige wijziging

• In het conceptbesluit is in tegensteiling tot het huidige besluit niet meer

opgenomen dat de OESO richtlijnen in beginsel een directe werking
hebben in de Nederlandse rechtspraktijk Wij zijn namelijk van mening
dat er feitelijk geen sprake is van een directe werking omdat de

richtlijnen geen deel uitmaken van de Nederlandse wetgeving De OESO

richtlijnen worden in Nederland wel als een passende uitleg en

verduidelijking van artikel 8b Wet Vpb 1969 gezien Dat blijft in het

8
Rapport Adviescommissie belastingheffing van multinationals Op weg naar balans in de

Vennootschapsbelasting 15 april 2020 p 92
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conceptbesluit ongewijzigd zo staan In de praktijk heeft het weglaten
daarom weinig praktische betekenis

• In het concept Verrekenprijsbesluit is toegevoegd dat de Belastingdienst
af kan wijken van de OESO richtlijnen indien sprake is van een

verrekenprijsverschil een mismatch waardoor dubbele niet belasting
ontstaat Voorwaarde voor het afwijken is dat dit leidt tot een uitkomst

gebaseerd op het arm s lengthbeginsel
• In het conceptbesluit is de formulering wanneer er afgezien kan worden

van een secondary adjustment bij verrekenprijscorrecties het opieggen
van een aanslag dividendbelasting naast een aanslag

vennootschapsbelasting redactioneel verbeterd Daarbij is een

uitzondering op dit begunstigend beleid gemaakt voor gevallen waarin er

sprake is van misbruik en van transacties met lichamen gevestigd in low

tax jurisdictions
• De gebruikte terminologie in het besluit is meer dan in het verleden

consistent toegepast door gebruik te maken van lichaam in piaats van

belastingplichtige vennootschap onderneming en groep in piaats van

MN E M NO ondernem ingen
• Ten slotte zijn tekstuele wijzigingen gemaakt met betrekking tot spelling

stiji verwijzingen naar de OESO richtlijnen toevoeging van extra

tussenkoRjes_en uitbreiding van di ingenlijst

Besluit winstallocatie vaste inrichtinoen

HeirBestatt winstatiacaTIe vaste inrichtingen geeft uitleg over welk deel van de

winst van een Nederlands lichaam moet worden gealloceerd aan activiteiten die

een lichaam middels een vaste inrichting in het buitenland verricht Hierbij staat

net als in het Verrekenprijsbesluit het arm s lengthbeginsel centraal

Het concept Besluit winstallocatie vaste inrichtingen bevat geen beleidswijzigingen
van het Nederlandse standpunt ten opzichte van het voorgaande Besluit

winstallocatie vaste inrichtingen De wijzigingen bestaan met name uit

redactionele verbeteringen en een aanpassing van de verwijzingen naar de meest

actuele regelgeving en documenten Aangezien het besluit in de afgelopen tien

jaar niet is herzien waren sommige referenties gedateerd Het belangrijkste
voorbeeld hiervan is de verwijzing naar de objectvrijstelling die na het vorige
besluit is gecodificeerd Ten slotte Is in„deze CGnceptversie expliciet opgenomen
dat hgt Nederiandsie uitgangspunt is dat dubbelet^ belasting ongewenst is en

^2dveel mogelijk voorkomen dient te worden

Gevolaen voor de uitvoerinaspraktiik

Gelet op herfeit dat de nieuwe besluiten nauw aansluiten bij de praktijk van de

Belastingdienst worden geen budgettaire gevolgen als gevolg van het nieuwe

besluit verwacht

Ook wordt in zijn algemeenheid niet verwacht dat de administratieve lasten voor

het bedrijfsieven zullen stijgen gelet op het feit dat de reeds aanwezige

documentatieverplichting met betrekking tot verrekenprijzen niet wijzigt
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Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Aan [ ^{VDI IA 1 5 1 2e |@minfin nl | 5 1 2e ^taxjustice nl j 5 1 2e gtaxjustice nl

] VDI IA 5 1 26 ^minfin nl

Onderwerp RE consultatie besluiten verrekenprijzen en winstallocatie

5 1 26

CC 5 1 26

Beste5 1 2e

Dank voor de reacties bij deze mijn akkoord met de genoemde regels

Hartelijke groet

VDI IA 1 5 1 26 pminfin nlFrom

Sent Wednesday April 6 2022 2 35 PM

5 1 26 |@taxjustice nr | 5 1 26 ~l@taxiustice nl

] VDI IA 1 5 1 26 Sminfin nl

Subject RE consultatie besluiten verrekenprijzen en winstallocatie

5 1 26

1g QxfamnQvib nlTo 5 1 26 5 1 26

Cc [ 5 1 26

Beste I 5 1 26 L

We sturen de concepten op zodra jullie je expliciet akkoord hebben verklaard met de regels in de mail van gisteren
Dat is de gebruikelijke wijze bij deze vorm van consultatie Het overleg is ook met name bedoeld om technische

vragen te stellen en geeft ons gelegenheid om lets meer uitleg en duiding te geven We realiseren ons dat de

besluiten heel technisch van aard zijn Indien gewenst zouden jullie na het gesprek nog een week de tijd kunnen

krijgen om schriftelijk te reageren

Vr groet

5 1 26

Van 5 1 2e Igtaxjustice nl | 5 1 26~|@taxjustice nl

Verzonden woensdag 6 april 2022 14 27

Aan [
CC C

I VDI IA 1 5 1 26 ~|@minfin nl [

] VDI IA 5 1 26 ^minfin nl

1@oxfamnovib nl5 1 26 5 1 26 5 1 26

5 1 26
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Onderwerp RE consultatie besluiten verrekenprijzen en winstallocatie

Beste^X2^

Voor mij komt 25 april tussen 11 en 12 uur prima uit Wanneer kunnen we de conceptstukken verwachten Kunnen

we die zo spoedig mogelijk krijgen Wanneer we die hebben kunnen we een goed beeld krijgen of we er goede input

over kunnen leveren Mogeiijk zuiien ai wat technische vragen hebben voorafgaand aan bet overleg Het is wel

jammer dat er niet zal worden aangegeven op welke manier aangedragen voorstellen aanpassingen worden

meegenomen Dat zou de transparantie over het beleid namelijk wel ten goede komen Ik zie uit naar de voorstellen

Vriendelijke groet [ 5 1 2e

Van [
Verzonden woensdag 6 april 2022 13 47

Aan

]{VDI IA 5 1 26 | 5 minfin nl5 1 26

H5 1 26 1S oxfamnovib nl5 1 2e

JVDI IA 1 5 1 26 | 5 minfin nl] | 5 1 26 ~p taxiustice nl [
Onderwerp RE consultatie besluiten verrekenprijzen en winstallocatie

CC 5 1 26 5 1 26

Beste 5 1 2e

Dank voor je reactie We hebben in 2018 een soortgelijke consultatie gedaan
We hebben toen een plezierig en informatief gesprek gehad met een vanjullie collega s overde toepassing van het

arm s length beginsel
We maken intern een afweging welke opmerkingen zuiien leiden tot een aanpassing en geven de beoordelaars een

korte reactie Het liefst willen we dat doen tijdens de bijeenkomst Bij publicatie van het besluit wordt niet in de

publieke stukken gedetailleerd per stakeholdergroep aangegeven welke inhoudelijke voorstellen aanpassingen zijn

aangedragen en hoe en waarom die wel niet zijn meegenomen bij de betreffende besluiten

Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geinformeerd en zijn benieuwd of jullie op de uitnodiging in gaan In

afwachting van jullie reactie hebben wij mede gelet op onze planning een tijdslot gereserveerd op 25 april van 11

12 uur Het zal een digitale vergadering zijn We kunnen ook vooraf een keer bellen

Met vriendelijke groet

5 1 26

5 1 26

1g oxfamnovib nlVan [

Verzonden woensdag 6 april 2022 10 57

Aan [
CC E

Onderwerp RE consultatie besluiten verrekenprijzen en winstallocatie

K5 1 26 5 1 26

I V DI IA] j 5 1 26 ^minfin nl

] 1 5 1 2e ~|@taxiustice nl | 5 1 2e | VDI IA | 5 1 26 |@minfin nl

5 1 26

5 1 26

Beste ^ 1 24

Hartelijk dank hiervoor we maken graag gebruik van de mogelijkheid om reactie te geven op de concepten

Daarbij heb ik wel nog een vraag Wordt bij publicatie van het besluit ook in de publieke stukken gedetailleerd per

stakeholdergroep NGOs bedrijfsieven belastingadvieskantoren wetenschappers aangegeven welke inhoudelijke

voorstellen aanpassingen zijn aangedragen en hoe en waarom die wel niet zijn meegenomen bij de betreffende

besluiten

Een online offline bijeenkomst kan zeker nuttig zijn voor toelichting op de stukken ook om verhelderende vragen te

kunnen stellen voordat we reactie geven

Hartelijk dank mede namens[ 5 1 26 115 1 26
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5 1 2e 5 1 2e

Just economies put focus on wellbeing sustainability
Oxfam Novib | The Hague |

www oxfamnovib nl | http www facebook com oxfamnovib

5 1 2e

5 1 2e

]VDI IA | 5 l 2e 1^minfin nlFrom

Sent Monday April 4 2022 4 04 PM

To | 5 1 2e | | 5 1 2e

5 1 2e ^cordaid nl j 5 1 2e t5icordaid nl r

|@cordaid nl l 5 1 2e ^ Bsomo nr 5 l 2e gJsomo nl [

5 1 2e g actionaid org | 5 1 2e |@taxjustice nr | 5 1 2e ^tax|ustice nl

Cc | 5 1 2e | VDI IA] | 5 1 2e | 5 minfin nl

Subject consultatie besluiten verrekenprijzen en winstallocatie

5 1 2s

]g QxfamnQvib nl | 5 1 2e ^gsomo nl | 5 1 2e g somo nl

]@cordaid nl5 1 2e

4 5 1 2e ]@actionaid org5 1 2e

Beste mensen

Het is het voornemen van de staatssecretaris van financien om deze zomertwee nieuwe besluiten uit brengen die

de huidige besluiten zullen vervangen verrekenprijsbesluit en winstallocatiebesluit vaste inrichtingen
Wij willen graag stakeholders informeren en consulteren over de concepten

Onder de voorwaarde van vertrouwelijkheid willen wij graag u de concepten toezenden

Wij zijn op dit moment bezig om een bijeenkomst te plannen waarbij we bereid zijn de concepten nader aan u toe

te lichten en uw commentaar te bespreken

Indian u gebruik wilt maker van het ontvangen van de stukken en het bijwonen van een dergelijke bijeenkomst
verzoek Ik u dat via mail aan mij kenbaar te maker uiterlijk 11 april Wij vragen u daarbij te verklaren de volgende
regels in acht te nemen voor zover die van u van toepassing zijn

Conceptbesluiten worden vertrouwelijk voorgelegd geheimhoudingsplicht en dienen ook als zodanig te

worden behandeld

Beoordelaars krijgen zo de kans om technisch inhoudelijk commentaar te leveren teneinde de

conceptversies mee te helper te verbeteren

Beoordelaars mogen de besluiten niet gebruiken om een voorsprong op de concurrenten te verkrijgen of in

de publiciteit te brengen
Het Ministerie van Financien gaat zorgvuldig met het geleverde commentaar om

Het ingekomen commentaar en de voorgenomen reactie daarop maker deel uit van het dossier op basis

waarvan de besluiten al dan niet wordt vastgesteld
De beslissing over alle aspecten ligt bij het Ministerie van Financien en eventuele betrokken

departementen
Beoordelaars die commentaar hebben geleverd krijgen een korte reactie daarop na publicatie van het

besluit of na de beslissing om het conceptbesluit terug te nemen

3|C

SIS

Indien u vragen hebt kunt u mij altijd mailer of bellen

Met vriendelijke groeten

5 1 2s

5 1 2s

5 1 2s

Ministerie van Financien

Directoraat Generaal voor Fiscale Zaken

Directie Douane Internationale Aangelegenheden Verbruiksbelasting
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Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

M I 5 1 2e

□it bericht ksn informatie bevatten die niet veer u is bestemd Indian u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u

verzocht dat aan de afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid veer schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain infbmiation that is not intended for you If you are not the addressee or ifthis message was sent to you bymistake you are requested to infonn

the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of

messages
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Consultatie Verrekenprijsbesluit FUB ronde verslag van gesprek met NOB

Datum 22 april 2022

Aanweziq NOB | 5 1 2e 5 1 2e5 1 2e 5 1 2e

5 1 2e

Belastingdienst
FIN VDI IA

] nN DB winst FIN ^ 5 1 2e

5 1 2e n FIN VDI IA

Aanwezig FIN |
[sT^HN VDI IA

5 1 2e5 1 2e

5 1 2e

1 OESO GL vs HR

FIN geeft naar aanleiding van voorlopig commentaar in slide deck NOB toelichting op het verschil

dat bestaat tussen de OESO richtlijnen m n hoofdstuk 10 en de Nederlandse jurisprudentie De

OESO richtlijnen zijn geen onderdeel van de Nederlandse wettelijke context maar worden wel

door de staatssecretaris beleidsmatig omarmt als interpretatie van het arm s length beginsel
Daarom is opgenomen in concept Verrekenprijsbesluit dat in situaties waarbij zekerheid vooraf

wordt gevraagd deze zekerheid i in internationaal verband verdedigbaar moet zijn in

overeenstemming met de OESO richtlijnen en ii de gegeven zekerheid aan Nederlandse wet

en regelgeving inclusief Nederlandse jurisprudentie moet voldoen Bij de beoordeling van de

aangifte staat de Nederlandse wet en regelgeving inclusief de Nederlandse jurisprudentie
centraal en kunnen de OESO richtlijnen helpen bij de interpretatie van het arm s lengthbeginsel

2 Garanties

NOB vraagt of een impliciete garantie waardoor de credit rating hoger kan zijn ook effect kan

hebben naast het effect op het bepalen van de rente op de omvang van de lening FIN geeft aan

dat dat waarschijnlijk zo is en dat we zullen overwegen dat te verhelderen

Het door de NOB gewenste onderscheid tussen upstream en downstream garanties en de gevolgen
daarvan wordt door de NOB verder toegelicht in hun nog op te sturen schriftelijk commentaar

3 Cashpooling
NOB geeft aan dat nu geen onderscheid wordt gemaakt tussen zero balancing en notional

cashpooling terwiji dit wel relevant is Dit lichten ze verder toe in hun nog in te sturen

commentaar

4 Dienstverleningslichamen DVL s

NOB vraagt hoe het besluit zich verhoudt tot andere substance eisen en artikel 8c Daarnaast stelt

de NOB dat de beschreven systematiek afwijkt van het in te trekken DVL besluit en vraagt of er

een overgangsperiode komt voor al bestaande situaties mede situaties waar zekerheid vooraf is

afgesproken
FIN geeft aan dat het TP besluit over de prijs en andere voorwaarden van de transactie gaat Ook

zegt RN dat dit nieuwe beleid in principe in ieder geval al sinds het nieuwe hoofdstuk 10 van de

OESO richtlijnen van kracht is Ter Haar I Ter Haar II hebben een wijziging van 8c voorgesteld
maar de implementatie van de wet en regelgeving als gevolg van de Europese Unshell richtlijn
wordt waarschijnlijk vooralsnog afgewacht voordat artikel 8c wordt aangepast
NOB geeft aan dat de voorbeelden veel nadruk leggen op senioriteit in de treasury functie FIN

geeft aan eventueel een voetnoot toe te voegen waarin staat dat de functiebenaming niet

doorslaggevend is maar de aard van de activiteiten

NOB vraagt zich af of bij de definitie van DVL niet moet worden toegevoegd binnen

concernverband FIN gaat hiernaar kijken
De zin over het contractueel beperken van risico s door DVL s is toegelicht door FIN en FIN heeft

toegezegd deze mogelijk nog anders te formuleren

5 Heratlocatie rente inkomsten

De kwalificatie van de vergoeding voor control en financial capacity is besproken FIN heeft

aangegeven dat de OESO richtlijnen zich hier nog niet over hebben uitgelaten

1559818 00006



ConceotTP bes uit
Commentaar NOB TP sectie

bespreking MinFin 22 april 2022

VERTROUWELIJK
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Commentaar conceot TP bes uit 2022

• Introductie Verwijzing naar 2022 TPG i p v 2017 TPG

Inleiding

• 1 2 1 5 en 2 1 Toepassing op jaren waarin wijzigingen nog niet waren gepubliceerd is in de

praktijk veelvoorkomend punt van discussie Dit is bijzonder relevant voor de voorstellen in par 9

• 1 3 voetnoot 4 Reden van boeteregeling in concept TP besluit en reden van wijziging van tekst

• 1 5 Het concept TP besluit gaat in op situaties van niet heffing maar niet op situaties van

dubbele heffing bijv transacties met Brazilie

Toepassing arm s length beginsel

• 2 5 Met oog op administratieve lasten is toevoeging van materialiteitsgedachte wenselijk

• 2 5 goed vergelijkbare grootheden vs in hoge mate vergelijkbare grootheden Wat is de

intentie van deze wijziging

• 2 6 Altijd correctie naar mediaan bij toepassing van interquartile range maar interquartile range

wordt in praktijk in meeste gevallen toegepast Reden van wijziging tekst niet duidelijk

1559819 00007



Commentaar conceot TP bes uit 2022

• 2 8 3 Burden of proof lijkt bij belastingplichtigen te worden gelegd maar bij afwezigheid van

publiekelijk beschikbare informatie kunnen belastingplichtigen wel aan deze eis voldoen

• 3 1 CUP methode is wel goed toepasbaar bij financiele transacties TNMM is in de praktijk niet

altijd een goed alternatief bijv in geval van meerdere entrepreneurs

Im materiele vaste activa

• 5 3 grote afwijkingen is vervangen door oanmerkelijke afwijkingen maar wijziging is niet

doorgevoerd in passage waar wordt uitgelegd wat een grote afwijking is meer dan 20

Dienstverlening in concernverband

• 6 voetnoot 16 Wat is reden van wijziging van goedkeurend beleid naar tekst in een voetnoot

• 6 2 1 voorbeeld 4 ESG kosten kunnen in de praktijk wel degelijk kwalificeren als gemengde
kosten Meer aandacht aan besteden in dit onderdeel

• 6 4 1 Redenen voor voorbeeld J contract research

1559819 00007



Commentaar conceot TP bes uit 2022

Cost contribution arrangements

• 7 Het meer afstand nemen van kosten sluit aan bij CCA ontwikkelingen maar is in praktijk niet

altijd wenselijk

Inkopen in concernverband

• 8 Wat is de intentie van het elimineren van waarbij de netto operationele winst gereloteerd
wordt aan de kosten

Financiele transacties

• Algemeen 0ns commentaar heeft betrekking op overwegend drie aspecten
• Verhouding van de voorstellen in concept TP besluit tot geldende wetgeving en jurisprudentie
• Moment van inwerkingtreding en is er een transitieperiode overwogen m n voor DVL situaties

• Het zou de uitvoering ten goede komen indien sommige onderwerpen zoals hierna verder benoemd in meer detail

worden uitgewerkt

1559819 00007



Commentaar conceot TP bes uit 2022

• 9 1 1 9 1 5 Kwalificatie van vergoeding voor control en financial capacity rente of service fee

ook relevant in kader van EBTIDA regels BTW en Beneficial Ownership

• 9 1 1 Hoe verhoudt zich herkwalificatie van lening naar kapitaal zich tot geldende

jurisprudentie

• 9 1 2 9 1 3 Below investment grade is in financiele markten mogelijk bij voldoende risicopremie

• 9 1 4 Heeft afgeleide credit rating alleen impact op de hoogte van de rente of heeft het ook

impact op lening omvang

• 9 2 Definitie van DVL lijkt niet volledig verwijzing naar betalingen ontvangsten binnen concern

ontbreekt

• 9 2 Wat is de relatie met substance eisen ex art 3a UBIBB besluiten spread benadering en max

eigen vermogen eis van art 8c Vpb ook m b t voorgaande jaren zie ook comment par 1 2

• 9 2 Ad i Is een DVL die zelfstandig zonder garanties debt aantrekt ook een DVL volgens definitie

van het concept TP besluit
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Commentaar conceot TP bes uit 2022

• 9 2 Ad i Renteaftrek niet toegestaan maar rente inkomsten wel belast in geval een DVL niet

zelfstandig in staat zou zijn om vreemd vermogen aan te trekken van een derde Of automatisch

niet voldaan aan eisen variant Ad i

• 9 2 Ad i Hoe verhoudt zich de tekst ofen in hoeverre zich tot de onzakelijke debiteuren

jurisprudence

• 9 2 Ad i Toepassing CUP methode par 3 in relatie tot beloning DVL par 4 Paragrafen sluiten

niet goed op elkaar aan cq het is niet duidelijk hoe de interactie werkt

• 9 2 Ad ii Zekerheid vooraf wel mogelijk Jurisprudentie gaat v66r TPG Kan dit wel formeel

juridisch

• 9 2 Ad ii Ten aanzien van beloning DVL

• Wordt toepassing van TNMM bedoeld

• Wat wordt verstaan onder onvoldoende financial capacity
• Basel III maatgevend
• Voldoen aan substance eisen is ook voldoen aan control over risk

• 9 2 Ad iii Waarom is contractueel risico beperken tot bepaald bedrag niet langer arm s length en

hoe verhoudt zich dit met APA nraktiik tot oo heden1559819 00007



Commentaar conceot TP bes uit 2022

• 9 2 2 Voorbeeld lijkt noodzaak van senior treasury functies in Nederland te benadrukken i p v

beslistraject Remote werken komt steeds vaker voor

• 9 3 Onderscheid tussen zero balancing en notional cash pools ontbreekt maar is relevant onder

meer vanwege wat wordt opgemerkt over de pricing van garanties

• 9 3 1 Wordt met beloning rente” bedoeld

• 9 4 Onderscheid upstream garanties vs downstream garanties kan relevant zijn voor toepassing
van deze paragraaf

• 9 4 1 voetnoot 33 Inhoud van voetnoot 33 lijkt meer betrekking te hebben op 9 1 1 en 9 1 2

• 9 4 1 Gaat Nederland deze benadering volgen en zo ja vanaf wanneer

Artikel 8b documentatie

• 10 2 Redenen van benadrukken van nationale transacties

• 10 2 voetnoot 38 Benchmark studie vereiste art 29 vs art 8b
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Commentaar conceot TP bes uit 2022

Vroegtijdig overleg over mogelijke dubbele belastingheffing

• 11 Blijft MinFin de bevoegde autoriteit na formatie van het nieuwe MAP team

1559819 00007



Consultatie Verrekenprijsbesluit FUB ronde verslag van gesprek met NGO s

Datum 25 april 2022

Aanwezig NGO s

Aanwezig FIN 5 1 2e

Oxfam Novib SOMO5 1 2e 5 1 2e

]n 5 1 2e5 1 2e 5 1 2e

FIN geeft aan dat de grootste wijzigingen zitten bij financiele transacties In het kader van het

BEPS project dat focust op de winst belasten daar waar waarde creatie plaatsvindt ligt ook bij
financiele transacties de nadruk op de plaats waar de mensen aanwezig zijn die daaraan bijdragen
Ook is er een stuk over dienstverleningslichamen DVL S toegevoegd

5 1 2e [geeft aan het liefst niet met het ALP te werken voornamelijk vanwege

capaciteitsproblemen bij landen maar met een gemeenschappelijke grondslag Hij vraagt of het

klopt dat je bij transfer pricing altijd uitkomt op een grove benadering die soms helemaal niet

werkt RN geeft aan dat de uitkomsten van het BEPS project het nu wel makkelijker maken om

belastingheffing te koppelen aan waarde creatie functionaliteit

5 i 2e Iqeeft aan dat in de huidige economie intellectuele eigendom een steeds grotere rol speelt
waarbij prijzen moeilijk zijn te bepalen Hij vraagt in hoeverre het wenselijk is dat bedrijven zelf

een TP methode mogen bepalen FIN geeft aan dat de methode wel onderbouwd moet worden en

ook ter discussie kan worden gesteld door de BD

Er wordt stilgestaan bij de vraag wat te doen als in twee landen niet dezelfde verrekenprijs voor

dezelfde transactie wordt gehanteerd | 5 i 2e |vraagt wat er gebeurt in situaties waar er geen BAPA

is en het bedrijf in verschillende landen een andere prijs aangeeft FIN geeft aan dat het

uitgangspunt de factuur is en dat een accountant zal eisen dat de betrokken groepsonderdelen in

hun respectievelijke commerciele jaarrekeningen dezelfde prijs verwerken Doen ze dat niet dan

zou dat indicatie van fraude kunnen zijn Daarnaast geeft FIN aan dat artikel 8ba Vpb 1969 beoogt
om in een informeel kapitaal situatie waarin in het andere land geen opwaartse correctie van de

winst plaatsvindt deze winst in NL kan worden belast | 5 i 2e [geeft aan dat als een van die twee

landen laag belast is dit nog steeds problematisch kan zijn FIN geeft aan dat pijier 2 daarover

gaat

5 1 2e [geeft aan niet veel zicht te hebben op het proces rond vaststelling van verrekenprijzen in

zijn algemeenheid Het feit dat van APAs slechts een geanonimiseerde samenvatting gepubliceerd
wordt maakt het er niet beter op FIN geeft aan dat de APAs wel aan het Verrekenprijsbesluit
moeten voldoen Daarnaast neemt transparantie richting Belastingdiensten toe mede door CbCR

FIN licht toe hoe een arm s length range tot stand komt en hoe wordt omgegaan met afwijkingen
van de range FIN plaatst de discussie ook in context de meest materiele vraag bij transfer pricing
is waar de overwinst van een bedrijf daadwerkelijk valt en of de relevante activiteiten van een

bedrijf daar ook plaatsvinden of dat dat is in een land zonder die activiteiten al of niet met een

laag belastingtarief

N a v een vraag van|5 i 2e|||cht FIN kort toe waarom een paragraaf is opgenomen over

steunmaatregelen hoe die werkt en hoe andere landen met deze problematiek omgaan niet

overal hetzelfde RN verwijst naar het OESO stuk dat over deze problematiek is geschreven

5 i 2e I vraagt hoe de TNMM in de praktijk uitwerkt RN licht toe dat dit vooral een

toetsingsmechanisme is RN erkent dat het moeilijk kan zijn om een volledig vergelijkbare
transactie te vinden tussen ongelieerde partijen RN ligt toe dat voor BEPS risico s contractueel bij
willekeurige partijen konden worden neergelegd maar dat sinds BEPS veel meer wordt gekeken
naar waar de waarde wordt gecreeerd de relevante functionaliteit wordt uitgeoefend RN erkent

dat daarmee niet alle problemen opgelost zijn mede daarom is er nu ook BEPS 2 0

Er wordt mogelijk een vervolggesprek ingepland waarin de praktische werking van het arm s

length beginsel verder wordt toegelicht los van de consultatie over de besluiten Mogelijk voIgt
nog schriftelijke input in reactie op de besluiten FIN vraagt om deze binnen twee weken te

verstrekken en te informeren als men binnen deze termijn van deze mogelijkheid afziet

1559817 00008



To ] VDI IA r~5 1 2e |@nnintin nl]5 1 2e

From

Sent Mon 4 25 2022 9 11 02 AM

Subject FW Commentaar concept besluit Verrekenprijsbesluit en concept beslurt Winstallocatiebesluit vaste inrichtingen 2022

Received

5 1 2i

Mon 4 25 2022 9 11 04 AM

2022 04 04 Verrekenpriisbesluit 2022 CONCEPT docx

2022 04 04 Winstallocatiebesluit vaste inrichtingen 2022 CONCEPT docx

5 i 2e

Hierbij een reactie op jouw beleidsbesluit

Met vriendelijke groet
5 1 2e

]@rb nlVan

Verzonden maandag 25 april 2022 09 21

Aan

Onderwerp Commentaar concept besluit Verrekenprijsbesluit en concept besluit Winstallocatiebesluit vaste inrichtingen 2022

5 1 2e 5 1 2s

^minfin nl5 1 2i

Geachte heer mevrouw

Bijgaand vindt u het commentaar van het RB op het concept besluit Verrekenprijsbesluit alsmede het conceptbesluit Vaste

Inrichtingen2022 aan

Algemeen

In het algemeen kunnen wij opmerken dat wij de besluiten kunnen volgen en de daarin opgenomen aanpassingen kunnen plaatsen

in de maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen

Verrekenprijsbesluit

Voor zover wij kunnen overzien wordt het besluit in lijn gebracht met de OECD Guidelines Paragraaf 2 8 3 gaat over de

steunmaatregelen en in het bijzonder noemen wij nu Covid maatregelen Het doel van deze paragraaf voorkomen van

ongewenste effecten vanuit TP perspectief vanuit steunmaatregelen is an sich duidelijk verwoord en uiteraard te volgen Daarbij
merken wij op dat de steunmaatregelen als gevolg van Covid op hun einde lopen en derhalve de vraag gesteld kan worden of deze

paragraaf toegevoegde waarde blijft houden richting de toekomst In het verlengde hiervan zouden wij voor willen stellen de

reikwijdte van het besluit en derhalve de aangehaalde paragraaf breder te formuleren Tevens dient bijvoorbeeld ingegaan te

worden op situaties waarbij als gevolg van bijvoorbeeld force majeures meer tijdelijke ingegrepen in de onderlinge rechtsposities
tussen gelieerde ondernemingen zich voordoen Bijvoorbeeld op de kapitaalsverstrekkingen en de verhoudingen waarbinnen deze

als zakelijk worden beschouwd

Ook missen wij de meertoekomstige ontwikkelingen op duurzaamheid in dit kader

Met andere woorden dit besluit betreft naar onze mening meer een actualisatie reactie in plaats van beleidsmatige aanpak met

ook het oog op de toekomstige ontwikkelingen

Winstallocatiebesluit vaste inrichtingen

Zie de algemene opmerking Betreft ook een actualisatie

Mocht het commentaar vragen opieveren neemt u dan gerust contact met mlj op

Met vriendelijke groet

S 1 2e Bureau Vaktechniek

5 1 2s

REGISTERD

BELASTING □

ADVISEURSB

B3 □ D D □

Prinses BeatrixIaan 544 ■ 2595 BM Den Haag ■[ ]■ rb nl5 1 2s

1559821 00009



i

Bereid je voor op de toekomst

Schrijfje in voor ons

tax technology programma

De informatie in deze e mail van het Bureau Vaktechniek van het Register Belastingadviseurs RB is vertrouwelijk heeft een informatief karakter en is niet bedoeld

als advies u kunt hieraan geen reehten ontlenen Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze e mail kan het RB geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade direct dan wel indirect ten gevolge van eventuele fouten vergissingen en of onvolledigheden van de aangeboden informatie Het gebruik
van de door het RB verstrekte informatie en eventuele beslissingen die u op basis van deze informatie neemt is uw eigen verantwoordelijkheid Verstrekking aan en

gebruik door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan Door elektronische verzending van het bericht kunnen er geen reehten worden ontleend aan de

informatie Als dit bericht niet voor u bestemd is wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzenderte melden Het Register Belastingadviseurs staat bij de Kamer van

Koophandel geregistreerd onder het nummer 51711559
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Internationaal Belastingrecht Verrekenprijzen toepassing van het

arm s lengthbeg insel en de Transfer Pricing Guidelines for

Multinational Enterprises and Tax Administrations OESO richtlijnen

Directoraat generaal Fiscale Zaken Directie Verbruiksbelastingen
Douane en Internationale Aangelegenheden

In dit besluit 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 1

Binnen de OESCk 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 richtlijnen spreken veelal van een multinationale onderneming
Multinational Enterprise of MNE Een multinationale onderneming is in de

OESO richtlijnen 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 of meer landen opereren Waar in dit besluit

over groep wordt gesproken wordt bedoeld een groep van gelieerde lichamen

die nationaal en of internationaal opereren

Waar in dit besluit wordt verwezen naar paragrafen hoofdstukken of

onderdelen wordt gedoeld op verwijzingen naar de OESO richtlijnen 2017

aangevuld met het in januari 2020 verschenen hoofdstuk X tenzij anders

vermeld

y
1 Inleiding

1 1 Gebruikte afkortingen en termen

Base Erosion and Profit ShiftingBEPS

_^Cost Contribution ArrangementCCA

Comparable Uncontrolled PriceCUP

Development Enhancement Maintenance

Protection and Exploitation

DEMPE

DienstverleningslichaamDVL

NOW Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor

behoud van Werkgelegenheid

Multinational EnterpriseMNE

Organisatie voor Economische Samenwerking enOESO

1
In artikel 3 2 Wet bronbelasting 2021 is het arm s lengthbeginsel ook gecodificeerd Waar in dit

besluit het arm s lengthbeginsel wordt uitgelegd geldt dat ook voor artikel 3 2 Wet bronbelasting
2021
^

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
De inhoud van dit document is strikt vertrouwelijk en mag niet warden verspreid aan
rechts personen die niet betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit document
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Ontwikkeling

OESO richtlijnen
Transfer Pricing Guidelines for Muitinational

Enterprises and Tax Administrations

Options Realisticaiiy AvaiiabieORA

Research DevelopmentR D

Transactional Net Margin MethodeTNMM

Weighted Average Cost of CapitalWACC

Wet Vpb 1969 Wet op de vennootschapsbelasting 1969

^

Waarde in het Economische Verkeer
r

WEV
k

1 2 Aanleiding van het besluit

Dit besluit vervangt het besluit van de staatssecretaris van Financien van 22

april 2018 nr 2018 6865 StcrL 2018 26874 Dit besluit geeft onder andere

aandacht aan recente ontwikkelingen die hebben geleid tot wijzigingen in de

OESO richtlijnen Voor zover deze wijzigingen een nadere verduidelijking
betreffen van de toepassing van het arm s lengthbeginsel ben ik van mening
datdeze wijzigingen ook van toepassing zijn op jaren waarin deze wijzigingen

nog nietwaren gepubliceerd

Belangrijke wijzigingen ten opzichte van het voorgaande besluit zijn

Aanpassing van de paragraaf over financiele transacties

Aanpassing van paragraaf 6 van dit besluit over dienstverlening in

concernverband

Uitbreiding van de paragraaf over overheidsbeleid met een onderdeel

over steunmaatregelen van de overheid naar aanleiding van

bijvoorbeeld de COVID 19 pandemie en

Tekstuele wijzigingen om de gebruikte terminologie beter te laten

aansluiten bij de terminologie zoals gebruikt in de OESO richtlijnen en

de Nederlandse wet en regelgeving

In de afgelopen jaren zijn de OESO richtlijnen gewijzigd mede als gevolg van

het BEPS^ project De OESO richtlijnen zijn nog volop in ontwikkeling en zullen

ook in de toekomst regelmatig worden uitgebreid en aangepast Indien nodig
zal het onderhavige besluit naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen worden

vervangen door een nieuw besluit

1 3 Verrekenprijzen en toezicht

Bij het beoordelen van verrekenprijzen dient zoals ook in de OESO richtlijnen
wordt vermeld in ogenschouw te worden genomen dat het bepalen van

verrekenprijzen geen exacte wetenschap is Daarom worden belastingdiensten

aangespoord om bij hun aanpak flexibel te zijn en niet te eisen dat de

belastingplichtige zijn verrekenprijzen vaststelt met een nauwkeurigheid die

gezien alle feiten en omstandigheden onrealistisch is De Nederlandse

Belastingdienst zal deze uitgangspunten in acht nemen

^
Base Erosion and Profit Shifting

De inhoud van dit document is strikt vertrouwelijk en mag niet worden verspreid aan
rechts personen die niet betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit document
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Op het gebied van verrekenprijzen past een constructieve samenwerking
tussen Belastingdienst en de belastingplichtige 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 al of niet kunnen verkrijgen van zekerheid over de

toepassing van het arnn s lengthbeginsel in Internationale verhoudingen is het

Besluit van 9 augustus 2021 nr 2021 16465 inzake het vooroverleg rulings
met een internationaal karakter relevant

1 5 Relatie met de OESO richtlijnen

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

lengthbeginsel in de praktijk dient te worden toegepast Daarnaast spelen de

OESO richtlijnen in internationaal verband een belangrijke rol bij

verdragstoepassing en het voorkomen van geen of dubbele belastingheffing
Omdatde OESO richtlijnen een internationaal geaccepteerde invulling geven

aan het arm s lengthbeginsel zie ik de OESO richtlijnen als een passende uitleg
en verduidelijking van artikel 8b Wet Vpb 1969

Op een aantal punten laten de OESO richtlijnen ruimte voor een eigen invulling

Op een aantal andere punten vraagt de praktijk om een verduidelijking van de

OESO richtlijnen Dit besluit geeft op deze punten inzicht in de Nederlandse

standpunten en heft waar mogelijk bestaande onduidelijkheden op

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

situatie waarbij binnen een internationaal opererende groep een

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

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

de Belastingdienst ter voorkoming van een dergelijk verrekenprijsverschil

afwijken van de uitleg in dit besluit mits dit leidt tot een uitkomst gebaseerd

op het arm s lengthbeginsel

1 6 Relatie met het EU Joint Transfer Pricing Forum

Een belangrijke taak van het EU Joint Transfer Pricing Forum is het wegnemen

van dubbele belastingheffing en het wegnemen van administratieve obstakels

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

Nederland voIgt zoveel mogelijk de aanbevelingen van het EU Joint Transfer

Pricing Forum behalve waar Nederland een voorbehoud maakt

1 7 Coordinatie van de uitvoering

De coordinatie van de uitvoering op het terrein van verrekenprijzen binnen de

Belastingdienst is in handen van de Cobrdinatiegroep Verrekenprijzen
Instelbesluit CGVP nr 2018 4380

Bij de bestrijding van onzakelijke verschuiving van winst zal binnen de

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

onzakelijke wlnstverschuivlng en bestrijding passend is Daarbij zal de Belastingdienst in

voorkomende gevallen beoordelen in hoeverre het opieggen van een boete passend Is gelet op de

feiten en omstandigheden van het voorliggende geval Afwijkingen van het in dit besluit

geformuleerde beleid leiden niet automatlsch tot het opieggen van een boete

De inhoud van dit document is strikt vertrouwelijk en mag niet worden verspreid aan
rechts personen die niet betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit document
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Belastingdienst de Codrdinatiegroep Verrekenprijzen zo nadig met de

Coordinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering en de Codrdinatiegroep

Constructiebestrijding samenwerken

2 Toepassing van het arm s lengthbeginsel hoofdstuk I en III

2 1 Inleiding

Het uitgangspunt van het arm s lengthbeginsel is dat gelieerde lichamen voor

fiscale doeleinden worden verondersteld onderling onder dezelfde voorwaarden

te handelen als onafhankelijke partijen onder vergelijkbare omstandigheden
zouden doen Dat betekent dat een resultaat dient te worden bereikt waarin de

fiscale winst die gelieerde lichamen behalen op hun onderlinge transacties

vergelijkbaar is met de winst die ongelieerde lichamen onder vergelijkbare

omstandigheden met vergelijkbare transacties zouden behalen

Gezien het belang van het arm s lengthbeginsel wordt in deze paragraaf eerst

stilgestaan bij de algemene visie op de toepassing van het beginsel zoals deze

verwoord is in dit besluiten de OESO richtlijnen

2 2 Karakterisering van de transactie

Elke verrekenprijsanalyse dient gebaseerd te zijn op een goed beeld van de rol

van ieder onderdeel van de groep de commerciele en financiele relaties tussen

deze onderdelen en de al dan niet door de groep geidentificeerde transacties

waarin die relaties tot uitdrukking komen zie par 1 34 1 35 en 1 50

Voordat de prijs van een bepaalde transactie tussen gelieerde partijen kan

worden vastgesteld dient de transactie als zodanig gekarakteriseerd te worden

delineation of the actual transaction Dit vereist een analyse van de

economisch relevante kenmerken van de transactie Deze analyse vindt plaats
aan de hand van alle in par 1 36 beschreven kenmerken

Het uitgangspunt bij het karakteriseren van de transactie voorafgaand aan de

toepassing van het arm s lengthbeginsel is de transactie zoals die tussen de

gelieerde partijen is vormgegeven met contractuele voorwaarden in de

onderlinge overeenkomst en zo nodig aangevuld met informatie uit andere

vastleggingen over de onderlinge rechten en verplichtingen

Vervolgens dient deze informatie te worden aangevuld met een analyse van de

andere economisch relevante kenmerken van de transactie Al deze informatie

tezamen verschaft inzicht in het feitelijke gedrag van de betrokken partijen
Indien het feitelijke gedrag niet overeenkomt met de contractuele vormgeving
van de transactie zal in zijn algemeenheid het feitelijke gedrag bepalend zijn
voor de karakterisering van de transactie

Er dient een analyse van de uitgeoefende functies en de economisch relevante

risico s die gepaard gaan met de transactie plaats te vinden De analyse van de

risico s in een gelieerde transactie bestaat uit de in par 1 60 beschreven

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 terwiji 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

De inhoud van dit document is strikt vertrouweiijk en mag niet worden verspreid aan
rechts personen die niet betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit document
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uitoefenen van de door die partij en vervulde control functie Par 1 105

bepaalt dat deze beloning indien in overeenstemming met de bijdrage die

wordt 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 bijdraagtaan de control op basis van par 1 94 alle negatieve en

positieve consequenties van de betreffende risico s toegerekend krijgt terwiji de

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

de door de betrokken partijen gehanteerde risicoallocatie bij vergelijkbare
transacties onder vergelijkbare omstandigheden tussen ongelieerde partijen

daadwerkelijk voorkomt zou de conclusie van deze analyse anders kunnen

zijn

Nadatalle 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 uiteen vergelijkbaarheidsanalyse De in de OESO richtlijnen

genoemde economisch relevante kenmerken vormen eveneens de elementen

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 alternatieven 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 1 122 1 124 In deze

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

genegeerd te worden

Par 1 122 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 lengthbeginsel 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 1 124 Het negeren van de transactie en het mogelijk vervangen door

een alternatieve transactie vindt plaats ten behoeve van de fiscale

winstbepaling

In de par 1 11 en 1 122 wordt onderkend dat gelieerde partijen transacties

aangaan die onafhankelijke partijen niet zouden aangaan In dergelijke
situaties is een vergelijking van voorwaarden in de zin van par 1 6 met

voorwaarden overeengekomen in vergelijkbare transacties tussen ongelieerden

De inhoild van dit document is strikt vertrouwelijk en mag niet worden verspreid aan
rechts personen die niet betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit document

1559844 00010



6

niet mogelijk Het enkele feit dat vergelijkbare transacties tussen ongelieerden
niet gevonden worden betekent echter nog niet dat de gelieerde transactie

daarmee niet arm s length zou zijn In een dergelijk geval zal moeten worden

onderzocht of voorwaarden kunnen worden gevonden waaronder het denkbaar

is dat commercieel rationeel handelende onafhankelijke partijen onder

vergelijkbare omstandigheden toch een dergelijke transactie zouden aangaan

Vervolgens dient vastgesteld te worden of deze voorwaarden overeenkomen

met de voorwaarden van de gelieerde transactie Indien op deze wijze arm s

length voorwaarden voor de betreffende transactie gevonden kunnen worden

dienen deze te worden gehanteerd en dient de transactie als zodanig te worden

gerespecteerd

2 4 De vergelijkbaarheidsanalyse

De functionele analyse van de bij de transactie betrokken partijen welke van

belang is bij de karakterisering van de transactie vormtook een wezenlijk
onderdeel van de toepassing van het arm s lengthbeginsel en de daarbij
vereiste vergelijkbaarheidsanalyse De uitgeoefende functies de daarmee

gepaard gaande risico s en de gebruikte activa bepalen immers de beloning
voor de betrokken partijen

De prijs is in het kader van par 1 6 slechts een van de voorwaarden zie par

1 7 Bij deze vergelijking van voorwaarden speelteen aantal uitgangspunten
een belangrijke rol Zo bepaalt par 1 38 dat rekening moet worden gehouden
met de ORA Verder is daarbij van belang dat de vergelijking van de

voorwaarden vanuit het perspectief van alle bij de transactie betrokken partijen
dient plaats te vinden

Als alleen de prijs van de gelieerde transactie afwijkt van de prijs die tussen

ongelieerden tot stand zou zijn gekomen kan voor fiscale doeleinden een

prijsaanpassing plaatsvinden Bij het aanpassen van de prijs en of andere

voorwaarden van een individuele transactie of specifieke groep van transacties

dient afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval een analyse

plaats te vinden of na die aanpassing nog sprake is van een arm s length winst

voor het betreffende lichaam gegeven de uitgeoefende functies de gebruikte
activa en de gelopen risico s In voorkomende gevallen dienen mogelijk ook de

prijs en of andere voorwaarden van andere transacties met andere

groepslichamen te worden aangepast als deze niet conform dit besluit zijn

vastgesteld
^

2 5 Aggregatie van transacties par 3 9 3 12

Op basis van de OESO richtlijnen dient de arm s length vergoeding in principe

op transactiebasis te worden bepaald Een dergelijke bepaling op

transactiebasis kan in de praktijk tot problemen leiden Indien een beoordeling

per transactie nietgoed mogelijk is bijvoorbeeld omdat sprake is van een

groot aantal vergelijkbare 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 als 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

^
Een aanpassing In neerwaartse zin is niet altijd mogelijk

De inhoud van dit document is strikt vertrouwelijk en mag niet worden verspreid aan
rechts personen die niet betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit document
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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 vergelijkbare 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 uital 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 resteertdie naar verwachting bestaat uit

beter vergelijkingsmateriaal

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

prijs van de te beoordelen transactie s binnen deze range valt In het geval
datde 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

2 7 Gebruik van meerjarengegevens par 3 75 3 79

Bij de beoordeling van een transactie kan het nuttig zijn gegevens over

meerdere jaren te bezien Door het gebruik van meerjarengegevens kan

worden voorkomen dat in een bepaald jaar correcties worden aangebracht

terwiji het betreffende groepsonderdeel over een aantal jaren bezien een

vergoeding ontvangt die in overeenstemming is met het arm s lengthbeginsel
Het toepassen van meerjarengegevens kan er echter ook toe leiden dat

achteraf ontwikkelde inzichten worden gebruikt om een situatie te beoordelen

die zich eerder heeft voorgedaan hindsight De OESO richtlijnen geven aan

®

Ranges kunnen ook betrekking hebben op marges bijvoorbeeld bij toepassing van de

transactional net margin method TNMM als passende verrekenprijsmethode
De inhoud van dit document is strikt vertrouwelijk en mag niet worden verspreid aan
rechts personen die niet betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit document

1559844 00010



8

datdoor belastingdiensten geen gebruik mag worden gemaaktvan hindsight
Daarom kunnen bij het gebruik van meerjarencijfers alleen gegevens over het

betreffende jaar en eerdere jaren worden gehanteerd Een uitwerking hiervan is

het werken met een voortschrijdend gemiddelde Dit leidt tot de volgende

systematiek

Allereerst wordt getoetst of de vergoeding voor de te beoordelen

transactie binnen de arm s length range valt die voor het betreffende

jaar is vastgesteld Indien de vergoeding binnen de jaarrange valt

wordt geen correctie aangebracht
Indien de vergoeding buiten de jaarrange valt wordt bovengenoemde
toets herhaald op basis van voortschrijdende gemiddelden over een

aantal jaren De lengte van de periode die wordt meegenomen zal

mede afhankelijk zijn van de lengte van de levenscyclus van het

product of de dienst Als de gemiddelde vergoeding voor de te

beoordelen transactie binnen de meerjarenrange valt wordt geen

correctie aangebracht
Indien de te beoordelen vergoeding zowel buiten de arm s length

jaarrange valt als buiten de arm s length meerjarenrange wordt een

correctie aangebracht conform hetgeen in paragraaf 2 6 van dit

besluit is beschreven

2 8 Overheidsbeleid

2 8 1 Het effect van overheidsbeleid fpar 1 132 1 136j

Sommige overheidsinterventies kunnen worden beschouwd als marktfactoren in

het desbetreffende land en moeten als zodanig worden verdisconteerd in de

verrekenprijs In par 1 136 worden twee mogelijke benaderingen beschreven

voor de situatie dat een land bijvoorbeeld de betaling van een geldbedrag
verhindert of blokkeert

Volgens Nederlands fiscaal recht zal de vergoeding die gerelateerd is aan de

geleverde prestatie in het resultaat moeten worden verantwoord maar kan het

in overeenstemming met goed koopmansgebruik zijn om een vordering die

naar aanleiding van het leveren van prestaties is ontstaan gedeeltelijk af te

waarderen De met de transactie samenhangende kosten kunnen daarbij in

aanmerking worden genomen

2 8 2 Subsidies fiscale stimuleringsmaatregelen en beperkt aftrekbare kosten

In situaties waarin voor het vaststellen van de arm s length prijs gebruik wordt

gemaaktvan een beloning gerelateerd aan de kosten wordt regelmatig de

vraag gesteld of ontvangen subsidies en belastingvoordelen in mindering
komen op de kostengrondslag

Voor de Nederlandse situatie kan als uitgangspunt worden genomen dat

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

milieuvriendelijkere grondstoffen een premie op de aanschaf van een

energiezuinig bedrijfsmiddel of een bijdrage op grond van de

Investeringspremieregeling Afdrachtverminderingen genoemd in artikel 3 van

de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de

volksverzekeringen verminderen de loonkosten en hebben ook totgevolg dat

de kostengrondslag waarover de winstopslag wordt berekend lag
De inhoud van dit document is strikt vertrouwelijk en mag niet worden verspreid aan
rechts personen die niet betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit document
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In de tegenovergestelde situatie zullen extra heffingen bijvoorbeeld in verband

met het gebruik van milieubelastende grondstoffen leiden tot een verhoging
van de gehanteerde kostengrondslag

Subsidies en belastingvoordelen welke aan het lichaam als zodanig worden

toegekend en geen causaal verband houden met de activiteit waaraan een

beloning gerelateerd aan de kosten wordt toegerekend komen niet in

mindering op de gehanteerde kostengrondslag Voor zover deze tot de fiscale

winst behoren komen deze afeonderlijk ten gunste van de winst en

verliesrekening

Indien fiscale tegemoetkomlngen worden toegekend in de vorm van een aftrek

op de belastbare winst zoals de investeringsaftrek komen deze niet in

mindering op de gehanteerde kostengrondslag Hierbij wordt eerst de winst op

basis van de toe te rekenen kosten berekend en vervolgens wordt de

tegemoetkoming separaat in mindering gebracht op de belastbare winst

Voor bepaalde kostencategorieen geldt dat deze op grond van de belastingwet
slechts beperkt aftrekbaar zijn bijvoorbeeld de kosten genoemd in artikei 3 14

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

afschrijving gebouwen ex artikei 3 30a Wet inkomstenbeiasting 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 kostengrondslag waarover de winstopslag
wordt berekend De beperking in de aftrek van deze kosten wordt

geeffectueerd door bij de vaststelling van de belastbare winst het niet

aftrekbaar gedeelte van de kosten bij de winst te tellen

2 8 3 Steunmaatreqelen

Bepaalde 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 zoals de COVID 19 pandemie De

Nederlandse overheid kan in relatie tot dergelijke en vergelijkbare

gebeurtenissen verschillende steunmaatregelen treffen Een recent voorbeeld

van een dergelijke steunmaatregel is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
voor behoud van Werkgelegenheid NOW

Voor lichamen komt de vraag op hoe een steunmaatregel zoals 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 belastingheffing Ditspeelt bijvoorbeeld in situaties waarbij tussen gelieerde

partijen een beloning is overeengekomen die gebaseerd is op de gemaakte
kosten

Bij de toepassing van het arm s lengthbeginsel dient beoordeeld te worden of

vergelijkbare ongelieerde partijen die dergelijke steun ontvangen rekening
houden met deze overheidsbijdrage bij de voorwaarden waaronder de prijs
van hun transacties Het is aannemelijk dat een grote daling van de omzet

en of het tijdelijk stilleggen van de productie als gevolg van een niet te

bei nvloeden risico voor ongelieerde partijen aanleiding kan zijn om te

heronderhandelen over de onderlinge voorwaarden waaronder de prijs De

gevolgen van voornoemd risico zullen bij de meest voor de hand liggende

partij en komen te liggen Bij deze heronderhandelingen kunnen partijen

rekening houden met een mogelijke toekenning van een steunmaatregel zoals

de NOW aan een of meerdere partijen

De inhoud van dit document is strikt vertrouwelijk en mag niet worden verspreid aan
rechts personen die niet betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit document
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Als ontvangen steun of te verwachten ontvangen steun een rol speelt bij de

voorwaarden van transacdes in ongelieerde verhoudingen geldt dit op basis

van artikel 8b Wet Vpb 1969 ook voor de voorwaarden van transacties in

gelieerde verhoudingen Voor gelieerde transacties kan de steunmaatregel dus

ook aanleiding zijn onn de voorwaarden waaronder de prijs aan te passen

waarbij rekening kan worden gehouden met de steunmaatregel zoals de NOW

die een of meerdere partijen mogelijk ontvangen

Indien belastingplichtige de voorwaarden waaronder de prijs wenst aan te

passen in verband met de ontvangen of te verwachten steun dient

belastingplichtige aannemelijk te maken dat vergelijkbare ongelieerde lichamen

onder vergelijkbare omstandigheden op vergelijkbare wijze een aanpassing
zouden zijn overeengekomen Deze aanpassing moet op zakelijke gronden

plaatsvinden en niet gericht zijn op het realiseren van een omzetdaling die

mogelijk recht geeft op de steunmaatregel
^

2 9 Verzoeken om verlaging van een verrekenprijscorrectie par 3 13

3 17

Wanneer de Belastingdienst naar aanleiding van een boekenonderzoek een

correctie voorstelt van een ter zake van een bepaalde transactie gehanteerde

verrekenprijs kan belastingplichtige verzoeken tot verlaging van de correctie

indien hij van mening is dat bij de door de Belastingdienst voorgestelde
correctie geen rekening is gehouden met een bewuste compensatie in een

andere transactie s Volgens de OESO richtlijnen hebben belastingdiensten in

datgeval discretionaire bevoegdheid ditverzoek al dan niet te honoreren Het

onderscheid zoals dit in de OESO richtlijnen wordt gemaakt tussen het

aannemelijk maken van een bewuste compensatie bij het indienen van de

aangifte en het stellen en aannemelijk maken van een bewuste compensatie

op het moment dat naar aanleiding van een boekenonderzoek door een

Belastingdienst correcties worden voorgesteld is voor de Nederlandse praktijk
niet relevant In beide gevallen behoudt de belastingplichtige zijn wettelijke
bezwaar en beroepsmogelijkheden

3 Verrekenprijsmethoden Hoofdstuk II

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
8

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 situaties zal de ene methode echter beter geschikt zijn dan een

Zie ook artikel 6a lid 4 sub a Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van

werkgelegenheld vergelijkbare bepalingen zijn opgenomen in artikel 7 lid 3 sub a van de tweede

en artikel 6 lid 3 sub a van en derde tijdelijke noodmaatregel overtirugging voor behoud van

werkgelegenheid waarin de voorwaarde wordt gesteld dat de omzetdaling niet het gevolg mag zijn
van aanpassingen van de verrekenprijs regels en grondslagen van waardehng en resultaatbepaling
Een aanpassing van de prijzen is echter wel toegestaan als dit valt binnen de reeds gehanteerde
verrekenprijsmethodiek verrekenprijsregels van de groep als blijkt dat ook ongelieerde partijen
in vergelijkbare situaties een prijsaanpassing maken

Zie par 2 9 wanneer hiervan kan worden afgeweken
De inhoud van dit document is strikt vertrouwelijk en mag niet worden verspreid aan
rechts personen die niet betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit document
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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

belastingpiichtige aiie methoden beoordeelt en vervolgens 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 combinatie van methoden worden gebruikt Belastingplichtige is echter

niet verplichtom meerdere methoden te hanteren Wei zal 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 niette 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 Budaettering versus werkeliike 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

die de prestaties verricht Dit is immers de contractpartij die deze kosten kan

beinvloeden Een onafhankelijke afnemer zal in deze situatie een

prijsaanpassing niet accepteren

Voorwaarde voor een juiste vaststelling van de verrekenprijzen op basis van

budgetten is dat deze budgetten op een bedrijfseconomisch juiste wijze worden

vastgesteld

3 2 2 De kostengrondslag en verschotten

Uit par 2 98 blijkt dat een verrekenprijsmethode die de aan de transactie s

gerelateerde winst baseert op de kosten alleen op zijn plaats is wanneer deze

kosten de relevante indicator zijn voor de waarde van uitgeoefende functies

gebruikte activa en gelopen risico s Dat betekent in een dergelijke situatie dat

de kosten die geen relevante indicator vormen voor deze waarde geen

onderdeel dienen uit te maken van de kostengrondslag ter berekening van de

^
Een uitzonderlng hierop zijn financlele transacties omdat daar In voorkomende gevallen vaak wel

vergelijkbare ongelieerde transacties te vinden zijn
De inhoud van dit document is strikt vertrouwelijk en mag niet worden verspreid aan
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winst

Hoewel par 2 99 stelt dat bij toepassing van de TNMM waarbij de winst

gerelateerd wordtaan de gemaakte kosten vaak de volledige kosten in de

grondslag worden begrepen wordt de mogelijkheid opengelaten om een

gedeelte van de kosten buiten de grondslag te houden indien ook een

ongelieerde partij bij een soortgelijke transactie bereid zou zijn geen winst te

realiseren in relatie tot dergelijke kosten

Zie ter illustratie van het bovenstaande par 7 34 waar wordt geconcludeerd
dat een gelieerde agent die diensten inkoopt bij een ongelieerde partij alleen

recht heeft op een opslag over de kosten ten aanzien van zijn eigen functies

activa en risico s De gelieerde agent heeft geen recht op een opslag op de

kosten van de door ongelieerden geleverde diensten

De kosten met een zogenoemd verschot karakter blijven buiten de

kostengrondslag waarover een winstopslag wordt berekend Bekende

voorbeelden van zogenaamde verschotten zijn kosten die in eerste instantie

betaald zijn door de uitvoerende con tracts partij maar in het algemeen

afzonderlijk in rekening gebracht plegen te worden aan de opdrachtgever zoals

leges griffiekosten en kosten van dienstverlening door derden

Ook kosten van grondstoffen die door een producent worden bewerkt zonder

datdeze partij gezien zijn functionaliteit^“ control uitoefentten aanzien van de

met die grondstoffen gepaard gaande risico s kunnen in het algemeen buiten

de kostengrondslag worden gelaten In een dergelijk geval zijn in beginsel

namelijk alleen de operationele kosten van deze producent de relevante

indicator voor de waarde van de door hem uitgeoefende functies de gebrulkte
activa en de gelopen risico s Het vorenstaande geldt ongeacht de wijze

waarop de bedoelde grondstoffen administratief worden verwerkt

3 2 3 Kostenaerelateerde belonina bii verkoop van goederen via

tussenpersoon

In de praktijk komt het voor dat een partij deel uitmakend van een groep

goederen verkoopt via een gelieerde Nederlandse tussenpersoon die zelf geen

relevante verkoopactivlteiten verricht maar feltelijk vooral administratieve

diensten ten behoeve van de verkooptransactie verleent Het komt voor dat de

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

Par 2 39 bepaalt dat een dergelijke gelieerde tussenpersoon die geen

economische functie 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 verkoopactivlteiten 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 zal in beginsel dienen te worden beloond 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 gerelateerd aan de omzet

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

hoofdstuk VI

”

Bijvoorbeeld als de producent In dergelijke gevallen geen relevante functies uitoefent ten aanzien

van de inkoop van de grondstoffen
Een dergelijke producent wordt doorgaans als toll manufacturer aangeduld

De inhoud van dit document is strikt vertrouwelijk en mag niet worden verspreid aan
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Waarderingsmethoden in het bijzonder de discounted cash flow methode

mogen afhankelijk van de feiten en omstandigheden door belastingplichtigen en

de Belastingdienst gebruikt worden als onderdeel van de vijf

verrekenprijsmethoden of als een waarderingsmethode die gebruikt kan

worden onn 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

invulling van de verschillende parameters

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

vinden vanuit het perspectief van alle bij de transactie betrokken partijen
teneinde tot een arm s length prijs te komen De arm s length prijs zal 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 als de arm s length prijs voor de

transactie

Bij de vaststelling van de arm s length 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 mogelijke belastbaarheid van

de fiscale boekwinst als gevolg van de overdracht van het Immaterlele

activum De verkoper zal hiervoor gecompenseerd willen worden Bij de koper
dient bij een transactie rekening te worden gehouden met de gevolgen van

mogelijke fiscale voordelen van de afschrijving van hetverkregen immateriele

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 zal tussen commercieel

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

transactie In dergelijke gevallen is onderdeel D 2 van hoofdstuk I van

toepassing

De paragrafen 6 170 tot en met 6 173 besteden aandacht aan de

disconteringsfactor ter bepaling 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 met het risicoprofiel van de betrokken partijen
het te waarderen activum en de te waarderen activiteit

4 Secondary adjustments par 4 68 4 78

Paragrafen 4 68 4 78 behandelen de gevolgen van secondary transactions In

veel landen blljft het aanbrengen van een verrekenprijscorrectie niet beperkt
tot een correctie op de winst maar is tevens vereist dat door het aanbrengen
van een secondary transaction uit de administratie blijkt hoe de correctie in de

winst en verliesrekening en de balans van belastingplichtige is verwerkt Een

secondary transaction kan bijvoorbeeld een verrekening in rekening courant

een uitdeling van winst of een informele kapitaalstorting zijn Vanuit de

Nederlandse optiek is in principe verwerking van de verrekenprijscorrectie door

middel van een secondary transaction noodzakelijk
^^

Uit een secondary
transaction kan een secondary adjustment voortvioeien bijvoorbeeld het in

aanmerking nemen van rente over de ontstane vordering of het naheffen van

Dlt kan andens uitwerken indlen artikel 8ba e v Wet Vpb 1969 van toepassing zIjn
De inhoud van dit document is strikt vertrouwelijk en mag niet worden verspreid aan
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dividendbelasting over een uitdeling van de winst

Niet alle landen gaan van eenzelfde systeem uit Dit kan ertoe leiden dat de

andere betrokken staat niet bereid is om bijvoorbeeid de als secondary

adjustment nageheven dividendbelasting te verrekenen omdat de fictieve

dividenduitkering niet wordterkend Indien de belastingpiichtige aannemeiijk
maakt dat in de andere betrokken staat de dividendbeiasting als zijnde de

secondary adjustment niet kan worden verrekend en er geen sprake is van

misbruik dat is gericht op bet ontgaan van dividendbelasting wordt de

secondary adjustment achterwege gelaten

De heffing van dividendbelasting als secondary adjustment wordt niet

achterwege gelaten indien de andere betrokken staat in het jaar waarin de

secondary adjustment wordt aangebracht is aangewezen in de Regeling

laagbelastende staten en niet cooperatieve rechtsgebieden voor

belastingdoeleinden
^^

5 Im materiele vaste activa

5 1 Transacties in relatie tot im materiele vaste activa ^

De overdracht van im materiele vaste activa aan een groepsmaatschappij zal

niet voldoen aan het arm s lengthbeginsel als deze groepsmaatschappij geen

waarde toevoegt aan de betreffende activa omdat de daarvoor vereiste

functionaliteit ontbreekt en zij derhalve niet in staat is om de risico s met

betrekking tot het im materieel vast actief te beheersen

Op basis van het arm s lengthbeginsel worden gelieerde partijen geacht te

streven naar winstmaximalisatie In ongelieerde verhoudingen zal een

transactie met betrekking tot een im materieel vast actief normaliter pas

aangegaan worden indien beide partijen daarvan een toename van hun eigen
winst kunnen verwachten Deze verwachting is voor verkoper en koper slechts

reeel mogelijk indien er sprake is van een door de transactie verwachte

toename van de gezamenlijke winst van koper en verkoper in vergelijking met

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

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

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

toename van de gezamenlijke winst zal de biedprijs van een potentiele koper

lager 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 length beoordeling vanuit het perspectief van

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

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

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

verkoper als de koper een realistisch 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

Regeling van de Staatssecretaris van Financien van 31 decemberZOlS tot aanwijzing van

laagbelastende staten en staten die zijn opgenomen op de EU lljst van niet cooperatieve
rechtsgebieden voor belastingdoeleinden Regeling laagbelastende staten en niet cooperatieve

rechtsgebieden voor belastingdoeleinden
De inhoud van dit document is strikt vertrouwelijk en mag niet worden verspreid aan
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waarin de overdracht nietzou hebben plaatsgevonden Doordat de overdracht

gepaard zou gaan met extra transactie kosten bijvoorbeeld 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 iaagbelastende jurisdictie Het enkele feit dat de koper in een

laagbelastende jurisdictie is gevestigd leidt indien bij de koper nietde

relevante functionaiiteit in relatie tot het im materieel vast actief aanwezig is

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

overdracht de functionaiiteit in relatie tot het im materieel vast actief bij de

verkoper is achtergebieven zai de koper volledig afhankelijk worden van de

verkoper voor de toekomstige waardeontwikkeiing en de exploitatie van het

actief In ongelieerde verhoudingen zai de koper geen operationeie winst

kunnen verwachten Dientengevoige kan hij onder arm s length

omstandigheden niet profiteren van het lage re beiastingtarief

Op grond van het arm s lengthbeginsei dient het verschii in winst ais gevolg
van het hanteren van voorwaarden die afwijken van voorwaarden die

ongelieerde iichamen gehanteerd zouden hebben uit de fiscaie winst van de

Nederiandse verkoper te worden geeiimineerd Dat is het verschii in winst in

vergeiijking met de situatie waarin niet tot de overdracht was overgegaan

Voor een iilustratief voorbeeld zie voorbeeld 1 van par 1 125 en het voorbeeid

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

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

relevante functionaiiteit bij de juridisch eigenaar ontbreekt zai 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 relevante functies ten aanzien van het

actief vervult slechts een relatief beperkte beloning kan worden toegerekend

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

betrekking tot immateriele vaste activa vaak gerefereerd aan de zogenaamde
DEMPE functies Dat zijn de functies met betrekking tot Development

ontwikkeling Enhancement verbetering Maintenance onderhoud

Protection bescherming en Exploitation exploitatie Afhankelijk van de

feiten en omstandigheden zai er met betrekking tot de verschillende DEMPE

functies een weging moeten plaatsvinden in relatie tot het relatieve belang van

deze functies In zijn algemeenheid zullen de functies Development en

Enhancement hierbij een zwaarder gewicht krijgen bij de beoordeling van de

relatieve bijdrage aan de waarde van het betreffende immateriele actief dan de

functies Maintenance Protection en Exploitation

5 2 Arm s length prijsbepaling wanneer de waardering op het tijdstip
van de transactie hoogst onzeker is par 6 181 6 185

Bij de overdracht van immateriele activa kan het moeilijk zijn om op het

moment van de overdracht de waarde daarvan vast te stellen omdat

onvoldoende inzicht bestaat in de toekomstige voordelen en risico s In par

6 185 wordt voor die gevallen opgemerkt dat indien onafhankelijke Iichamen in

vergelijkbare omstandigheden een prijsaanpassingsclausule zouden zijn

De inhoild van dit document is strikt vertrouwelijk en mag niet worden verspreid aan
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overeengekomen een belastingdienst moet worden toegestaan de prijsstelling

op basis van een dergelijke clausule te bepalen
^ ^ Gedoeld wordt op een

regeling waarbij de vergoeding in de pas loopt met de voordelen die het

immateriele activum in de toekomst genereert Het overeenkomen van een

voordeelafhankelijke vergoeding draagtertoe bij datde belastingheffing meer

aansluit bij de werkelijk behaalde voordelen

Ook de Nederlandse Belastingdienst zal het standpunt innemen dat het

onzakelijk is een vaste prijs overeen te komen wanneer de waardering op het

tijdstip van de transactie hoogst onzeker is en economised rationeel

handelende onafhankelijke partijen in een soortgelijke situatie geen vaste prijs
zouden zijn overeengekomen In dergelijke gevallen dient bijvoorbeeld een

aanpassingsclausule te worden opgenomen in de overeenkomst tussen de

gelieerde partijen waarbij de prijs mede afhankelijk is van de voordelen die het

immateriele vaste activum in de toekomst genereert

Een voorbeeld hiervan is de situatie waarin een nieuw immaterieel activum is

ontwikkeld dat aan een gelieerd lichaam wordt overgedragen op een moment

dat het succes daarvan nog onvoldoende zichtbaar is bijvoorbeeld omdat het

immateriele activum nog geen opbrengsten heeft gegenereerd en aan het

inschatten van de toekomstige opbrengsten belangrijke onzekerheden zijn
verbonden In die situatie is de waardering op het tijdstip van de transactie

hoogst onzeker en ligt het opnemen van een prijsaanpassingsclausule in de

rede ^ ^

Hierbij dient te worden opgemerkt dat een prijsaanpassingsclausule kan

leiden tot zowel een opwaartse als een neerwaartse aanpassing van de

oorspronkelijk overeengekomen prijs

5 3 Moeilijk te waarderen immateriele active par 6 186 t m 6 195

In gevallen van overdracht of licensering van immateriele active zoals

omschreven in par 6 189 is het voor de Belastingdienst moeilijk de waarde in

relatie tot de onderhavige transacties te beoordelen vanwege grote
onzekerheden ten aanzien van de toekomstige waardeontwikkeling De

Belastingdienst kan in deze gevallen de daadwerkelijk met de betreffende

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 aanmerkelijke 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 vergelijking met de

projecties die de basis vormden voor de oorspronkelijk vastgestelde prijs De

immateriele activa zullen niet als moeilijk te waarderen immateriele activa

^ ^In par 6 185 wordt daarnaast ook de mogelijkheid van herondertiandeling opengelaten indien bij
afwijkende waarden ongelieerde partijen ook tot herondertiandeling zouden zijn overgegaan

ZIe hiervoor ook Hoge Raad 17 augustus 1998 nr 32 997 ECLI NL HR 1998 AA2 288
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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 active 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 active 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 fiscale duiding van de zogenoemde control

premium de waardering van de achtergebleven routinematige functie s

rekening houdend metgebruikte 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

aandelen voor de koper gelijk is aan deze prijs In tegendeel de koper zal in

het algemeen pas tot koop overgaan indien hij voorziet met het aangekochte
lichaam meer waarde te creeren dan de prijs die hij ervoor dient te betalen De

waarde die de koper van de aandelen bij de bepaling van de waarde daarvan

voor hem heeft toegekend aan de in het overgenomen lichaam aanwezige
immateriele activa kan wel een goede indicator zijn voor de prijs die hij bij
overdracht van deze activa minimaal zou willen ontvangen

Daarnaast dient de verkoper bij een overdracht van de immateriele activa

rekening te houden met het feit dat over een eventuele boekwinst bij
overdracht van de activa in tegenstelling tot bij een overdracht van aandelen

vennootschapsbelasting betaald zal moeten worden over gemaakte boekwinst

De verkoper zal in zijn algemeenheid met inachtneming van de verschuldigde

vennootschapsbelasting minimaal een verkoopopbrengst willen zien die gelijk
is aan de waarde die hij toekentaan de immateriele activa plus de

verschuldigde belasting over een mogelijke boekwinst

De inhoud van dit document is strikt vertrouwelijk en mag niet worden verspreid aan
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De Belastingdienst wordtsoms geconfronteerd metsituaties waarin de

entrepreneursfuncties en bijbehorende immateriele activa van een

overgenomen lichaam worden overgedragen aan een ander onderdeel binnen

de groep en er bij het overgenomen lichaam slechts een routinefunctie

achterblijft De overdrachtsprijs wordt in datsoort gevailen door

belastingpiichtigen soms vastgesteid door de verwachte eeuwigdurende cash-

flow van de routinefunctie content gemaakt met behulp van een

disconteringsfactor gebaseerd op deze routinefunctie in mindering te brengen

op de content gemaakte verwachte totale cash flow van het overgenomen

lichaam indien geen overdracht zou plaatsvinden Bij de beoordeiing van een op

deze wijze vastgestelde overdrachtsprijs zal de Beiastingdienst in zijn

algemeenheid zeker indien slechts een exclusief gelieerd contract achterblijft
de stelling innemen dat de verwachte cash flow van een routinefunctie niet als

eeuwigdurend verdisconteerd zal kunnen worden omdat dergelijke functies in

de markt relatief eenvoudig te vervangen zijn en contracten met dergelijke
functies mede daarom doorgaans een relatief korte looptijd hebben

5 5 De bepaling van de vergoeding voor het gebruik van immateriele

activa

In de praktijk wordt de vergoeding voor het gebruik van immateriele activa

door belastingpiichtigen vaak bepaald met behulp van uit verschillende

databases afkomstige royaltypercentages De vraag is echter of deze publiek
beschikbare informatie voldoende gedetailleerd is om op verantwoorde wijze
een vergelijkbaarheidsanalyse uit te voeren De OESO richtlijnen constateren in

ieder geval dat een vergelijkbaarheidsanalyse in het geval van immateriele

activa veelvuldig zal uitwijzen dat geen vergelijkbare ongelieerde transacties

gevonden kunnen worden De Belastingdienst zal het gebruik van dergelijke
databases dan ook kritisch beoordelen

In analyses waarin de resale price methode de cost plus methode of de TNMM

de passende methode is wordt het lichaam met de minder complexe functies

die geen eigen immateriele activa gebruikt gekozen als de tested party In

dergelijke gevailen kan een arm s length prijs of een arm s length winstvoor

de tested party bepaald worden zonder dat de waarde van een in de transactie

gebruikt immaterieel activum zelf behoeft te worden bepaald Par 6 141

bepaalt dat bovengenoemde eenzijdige methodes zelf geen betrouwbare

methodes zijn om direct de waarde van een immaterieel activum te bepalen
Onder omstandigheden kunnen deze methoden echter wel resulteren in een

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 wel dat is vastgesteid dat de restwinst aan het

immaterieel activum moet worden toegerekend en alle andere functies risico s

en activa voldoende zijn beloond Het is daarom in voorkomende gevailen 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 immaterieel activum op deze wijze vast te stellen mits is

voldaan aan de hierboven opgenomen voorwaarden

Dienstverlening in concernverband Hoofdstuk VII

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

behoeve van een groepsonderdeel een activiteit wordt verricht die daaraan

economische of commerciele waarde toevoegt en waarvoor dat

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

activiteiten die in de hoedanigheid van aandeelhouder worden verricht
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Bij de te hanteren methode voor het bepalen van de verrekenprijs voor een

dienst kan een keuze worden gemaakt

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 besluit

6 1 Toepassing van het arm s lengthbeginsel

In de praktijk blijkt dat vaak gekozen wordt voor een kostengerelateerde

beloning op basis van de TNMM Op basis van een functionele analyse zal

vastgesteld moeten worden of de beloning voor de betreffende concerndiensten

op deze wijze dient te worden vastgesteld 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 hier dat 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

6 2 Aandeelhoudersactiviteiten en gemengde activiteiten par 7 9

t m 7 10

Aandeelhoudersactiviteiten worden niet aangemerkt als concerndiensten voor

zover ze geen economische of commerciele waarde toevoegen ten behoeve van

concernonderdelen en voor zover een groepsonderdeel daarvoor normaliter niet

bereid zou zijn te betalen Voor aandeelhoudersactiviteiten behoortgeen

vergoeding in rekening te worden gebracht aan andere groepsmaatschappijen

Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van aandeelhoudersactiviteiten

gaat de Belastingdienst er met inachtneming van het gestelde in par 6 6 2

van dit besluit van uit dat in ieder geval de activiteiten die worden genoemd in

de hierna opgenomen lijst in de hoedanigheid van aandeelhouder zijn verricht

Onder elke categorie activiteiten wordt een aantal voorbeelden genoemd van

activiteiten die daaronder vallen

6 2 1 Lijst van aandeelhoudersactiviteiten

1 Activiteiten die samenhangen met de wettelijke structuur van het lichaam

zelf

Indien niet van deze methoden gebruik wordt gemaakt maar een beroep wordt gedaan op par

7 37 dient aan alle voorwaarden van die paragraaf te worden voldaan Daamaast dienen alle

financieringskosten te worden meegenomen De Belastingdienst heeft bij het al dan niet toepassen
van par 7 37 een discretionaire bevoegdheld
De inhoud van dit document is strikt vertrouwelijk en mag niet worden verspreid aan
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1 1 Uitvoering van vereisten boek 2 Burgerlijk Wetboek

het organiseren voorbereiden en houden van de

aandeelhoudersvergadering
de activiteiten rondom het opstellen en goedkeuren van de

jaarrekening en het deponeren bij de Kamer van Koophandel
de activiteiten van de Raad van Commissarissen voor zover het de

uitvoering van zijn wettelijke toezichtstaken betreft

de activiteiten van de Ondernemingsraad
1 2 Uitvoering AWR voor zover het fiscale verplichtingen van het lichaam

zelf betreft

het voeren van een administratie

het voldoen aan de bewaarplicht
het doen van fiscale aangiftes
het voldoen aan de informatieplicht

2 Activiteiten die samenhangen met de plaatsing uitgifte splitsing van

aandelen in het lichaam zelf of vergelijkbare waardepapieren op de

kapitaalmarkten en activiteiten met betrekking tot het

aanvragen aanhouden van een buitenlandse beursnotering van het

lichaam zelf

het voldoen aan de toelatingsvereisten tot een aandelenmarkt

de activiteiten die samenhangen met de beursnotering bijvoorbeeld

opstellen van de formulieren die aan de Amerikaanse SEC worden

verstrekt in het kader van de notering gratis ter beschikking stellen

van jaarrekening jaarverslag etc

het lidmaatschap van de verenigingen en andere instanties die de

aandelenbeurzen vertegenwoordigen

3 Activiteiten die samenhangen met de invoering en handhaving van

wettelijke regels inzake toezicht op aandelentransacties

de invoering en het onderhouden van een registratiesysteem op grond
van de Wet op het Financieel Toezicht

het melden van aandelentransacties door personeel van het lichaam

onder deze wetgeving

4 Activiteiten die samenhangen met de invoering van en voldoening aan

wettelijke regels en gedragsregels inzake corporate governance bij het

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

verslag rapportage over het gevoerde te voeren milieubeleid sociaal

beleid en beleid ten aanzien van duurzaam ondernemen

5 Activiteiten die samenhangen met rapportages aan diverse

belanghebbenden betreffende het lichaam zelf of de groep als geheel

persconferenties en overige communicatiekosten met aandeelhouders

en andere belanghebbenden zoals financieel analisten voor zover de

communicatie verband houdt met externe verslaggeving financiele

prestaties en toekomstverwachtingen van het lichaam zelf of de groep

als geheel

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

niet op deze lijst zijn opgenomen steeds afzonderlijk beoordeeld dient te

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

hoedanigheid van aandeelhouder worden verricht
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6 2 2 Gemengde 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 length beginsel

6 2 3 Voorbeelden

De volgende voorbeelden beschrijven situaties waarin 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

zowel gebruikt voor budgetbeslissingen aansturing en beoordelingen van de

betreffende groepsmaatschappijen als voor hetopstellen 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 Europe 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
hoofdkantoor zelf zal worden verricht

Conclusie De analyse van de afdeling fusies en overnames is een activiteit die

wordt verricht in de hoedanigheid van aandeelhouder Ter zake van deze

activiteit behoort derhalve geen vergoeding van de groepsmaatschappijen

gevraagd te worden

C Voorbeeld fusie en overnameactiviteiten

De afdeling fusies en overnames in voornoemd voorbeeld analyseert welke

bedrijven op continent X niet zijnde Europe in aanmerking komen voor een

potentiele overname om het marktaandeel in dat continent te vergroten De

analyse leidt tot een overname van een bedrijf door het regionale hoofdkantoor

van continent X

Conclusie Er wordt een concerndienst aan het regionale hoofdkantoor van

continent X verricht Ter zake van deze activiteit dient een bedrag in rekening

gebracht te worden dat leidt tot een arm s length beloning
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D Voorbeeld fusie en overnameactiviteiten

Een afdeling van de groep die zich bezighoudt met fusies en overnames

assisteert een overgenomen bedrijf bij de juridische implementatie van de

overname bijvoorbeeld het van de beurs halen van de aandelen de

aanpassingen aan het systeem en huisstiji van de groep en het opzetten en

uitvoeren van het draaiboek voor het personeel Door deze assistentie wordt

economische en of commerciele waarde toegevoegd aan de overgenomen

groepsmaatschappij waarvoor een ongelieerde in vergelijkbare omstandigheden
bereid zou zijn te betalen

Conclusie Er wordt een concerndienst aan de betreffende groepsmaatschappij
verricht Ter zake van deze activiteit dient een bedrag in rekening gebracht te

worden dat leidt tot een arm s length beloning

6 3 De vereenvoudigde methode voor diensten met beperkte

toegevoegde waarde par 7 43 t m 7 65

In de OESO richtlijnen zijn paragrafen opgenomen die gericht zijn op een

specifieke groep diensten met beperkte toegevoegde waarde de zogenoemde
low value adding intra group services

^
In deze paragrafen is een voor de

belastingplichtige optionele vereenvoudigde vaststelling van de beloning voor

deze specifieke diensten opgenomen die ik onderschrijf Onderbouwd met

passende documentatie is het mogelijk om met een beperkte vaste winstopslag
van 5 op de relevante kosten van deze diensten via een passende
allocatiesleutel de kosten met de winstopslag door te belasten aan de daarvoor

in aanmerking komende groepsonderdelen Deze vereenvoudigde methode

gaat ook gepaard met een vereenvoudigde en beperktere benefit test^^ vanuit

het perspectief van de ontvanger van de betreffende diensten De ontvanger
dient dan meer in zijn algemeenheid het voordeel van bepaalde categorieen
diensten aannemelijk te maken zie par 7 54 en 7 55 De criteria voor en

enkele voorbeelden van low value adding intra group services staan

beschreven in par 7 45 7 49

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 plaats is Echter voor zover een in rekening gebrachte

vergoeding betrekking heeft op diensten die vallen onder de door de groep

gekozen vereenvoudigde methode hanteertde Belastingdienst een

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

voordeel voor de ontvanger van de betreffende diensten hoeft slechts in zijn

algemeenheid onderbouwd te worden en hoeft niette worden herleid tot

individuele transacties De vaste winstopslag behoeft niet door een

vergelijkbaarheidsstudie te worden onderbouwd Er dient wel aan de in de

OESO richtlijnen geformuleerde voorwaarden te worden voldaan 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 verdeelsleutel par 7 59 en 7 60

Ik ga gelet 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 winstopslag van 5 via een passende allocatiesleutel tot

een arm s length uitkomst zal leiden

Zie in dit kader ook de Guidelines on low value adding intra group services van het EU Joint

Transfer Pricing Forum Brussel februari 2010 JTPF 020 REV3 2009 EN mede in relatle tot par
1 5 van dit besluit

Zie par 7 6
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Tot de kostengrondslag behoren de directe kosten en indirecte kosten die

samenhangen met de betreffende ondersteunende diensten alsmede de

overheadkosten Onder de relevante kosten vallen ook bijzondere lasten zoals

afvloeiingskosten reorganisatiekosten en loon in natura 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 omdatsprake 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 marginaal 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 hetverhelpen 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 dater geen sprake is van een primair bedrijfsproces
van de groep en datde activiteiten niet meer dan marginaal waarde toevoegen
aan de primaire bedrijfsprocessen van de groep

Conclusie In ditgeval kan worden volstaan met de doorbelasting van alle

relevante daadwerkelijke kosten met een winstopslag van 5 toepassing van

de vereenvoudigde methode

H Voorbeeld

Een groep exploiteert een internationale keten van hotels Een afdeling houdt

zich bezig met het aanleggen en onderhouden van een computerapplicatie
binnen de groep waarmee het boekingssysteem de factureringen en het

voorraadsysteem worden geautomatiseerd

Conclusie De activiteiten van de afdeling behoren waarschijnlijk niet tot de

primaire bedrijfsprocessen van de groep maar voegen in ieder geval meer dan

marginale waarde toe aan de primaire bedrijfsprocessen van de groep Ter zake

van deze activiteit kan de vereenvoudigde methode niet worden toegepast

I Voorbeeld
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Een lichaam houdtzich bezig met het produceren van halffabricaten order

aansturing en voor risico van een ander groepslichaam als contract

manufacturer Dergelijke productieactiviteiten behoren naar hun aard over het

algemeen tot de primaire bedrijfsprocessen van de groep Daarnaast maker

deze activiteiten tezamen met gelijksoortige of in het verlengde liggende
activiteiten zoals bijvoorbeeld de productieactiviteiten van de opdrachtgever
over het algemeen absoluut of relatief een relevant deel van de totale

activiteiten van de groep uit

Conclusie Dat de toegevoegde waarde van deze activltelt op zich marginaal
kan zijn is niet voldoende om de activltelt als ondersteunende activiteit aan te

merken Ter zake van deze activiteit kan de vereenvoudigde methode niet

worden toegepast

6 4 Contract research en contract manufacturing

In een situatie waarin groepslichamen A en B contractueel vastleggen dat A

voor rekening en risico van B immateriele vaste activa ontwikkelt contract

research ofproducten produceert contract manufacturing zou een beloning
voor B gerelateerd aan de kosten als at arm s length kunnen worden

aangemerkt

^
►

Voor de verrekenprijsanalyse dient de transactie echter eerst gekarakteriseerd
te worden volgens de uitgangspunten zoals in par 2 van dit besluit beschreven

Een beloning gerelateerd aan de kosten is at arm s length indien de uitvoering
van de contract research of contract manufacturing activiteiten door A

plaatsvindt en indien B de research of manufacturing activiteiten aanstuurt de

kosten en risico s draagt en de economische eigenaar wordt van de ontwikkelde

activa of geproduceerde producten B moet daarbij control uitoefenen over de

gelopen risico s en de financial capacity hebben om de gevolgen van de gelopen
risico s te kunnen dragen zie voor deze begrippen par 2 1 van dit besluit De

analyse hiervan dient in ieder geval te worden gebaseerd op de specifieke
feiten en omstandigheden

Voor een antwoord op de vraag wie de research activiteiten aanstuurt en

control uitoefent over de daarbij gelopen risico s spelen de volgende elementen

een rol de besluitvorming de planning de budgettering het meten 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 ingezetom 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
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deel van het onderzoeksprogrannma 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

onderzoeksprogrannma en of de reeds voorgelegde projectplannen dienen deze

suggesties expliciette 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 alle risico s die

samenhangen met de ontwikkeling door R D NL voor 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 gerelateerd 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 opdrachten 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 gerelateerd 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 production A worden uitgeoefend in Nederland

en zijn ondergebracht bij een Nederlands lichaam R D NL In dit Nederlandse

lichaam zijn tevens de Europese hoofdkantoor en verkoopactiviteiten

ondergebracht R D NL opereert volledig zelfstandig binnen de kaders van de

strategische besluitvorming door de groepsleiding Ook lichaam Y gevestigd in

land Y maakt deel uit van de groep Y heeft twee personen in dienst beide

met een administratieve en financiele achtergrond R D NL en Y zijn een

overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan ten aanzien van de R D

activiteiten van R D NL

Niet al deze onderzoeksactiviteiten leiden tot succes In de contractuele

voorwaarden tussen Y en R D NL is bepaald dat alle risico s die samenhangen
met de ontwikkeling door R D NL voor rekening en risico van Y komen Y wordt

eigenaar van alle juridische en economische rechten die voortvioeien uit het

onderzoek Y heeft voldoende financial capacity om de financiele risico s die

samenhangen met het onderzoek te kunnen dragen

Y betaalt aan R D NL een vergoeding die is berekend op basis van de door R D

NL gemaakte kosten met een winstopslag
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Conclusie De functies van R D NL behelzen de gehele R D activiteit van de

besluitvorming over welk onderzoek wordt verricht tot de uitvoering zelf R D

NL stuurt derhalve zelfstandig de R D activiteiten aan In de contractuele

voorwaarden is bepaald dat de risico s die samenhangen met deze R D

activiteit voor rekening van Y komen Y heeft echter niet de benodigde

expertise om controi uit te oefenen over het voor haar rekening komende

risico Feitelijk wordt de controi uitgeoefend door R D NL zodat het risico ook

aan R D NL dient te worden toegerekend Er is derhalve op basis van de

feitelijke situatie geen sprake van een contract research activiteit die wordt

uitgevoerd door R D NL met als gevolg dat de berekening van een beloning op

basis van de gemaakte kosten met een winstopslag voor R D NL in deze

situatie niet tot een arm s length beloning leidt

7 Bijdragen aan een cost contribution arrangement CCA

hoofdstuk VIII

7 1 Inleiding

Op basis van het arm s lengthbeginsel dient de beloning te worden gerelateerd
aan de uitgeoefende functies met inachtneming van de gelopen risico s en

gebruikte active Dit betekent dat de hoogte van de beloning van de

deelnemers aan een CCA niet wezenlijk mag verschillen van de beloning die

de betreffende bedrijven zouden ontvangen indien zij zouden samenwerken

buiten een CCA verband

De uitgangspunten van de andere hoofdstukken met name hoofdstuk I en VI

zijn voor de vraag of de CCA s voldoen aan het arm s lengthbeginsel onverkort

van toepassing Dat betekent bijvoorbeeld dat een deelnemer in een CCA die

risico s op zich neemt ook control moet uitoefenen ten aanzien van deze risico s

en over de financiele capaciteit moet beschikken om de negatieve uitwerking
van deze risico s te dragen Zo heeft de deelnemer aan een CCA die slechts de

financiering van de CCA verschaft en alleen control uitoefent over risico s ten

aanzien van die financiering en dus niet over de risico s ten aanzien van de

overige activiteiten binnen de CCA in hetalgemeen slechts rechtopeen arm s

length vergoeding voor de financiering waarbij rekening wordt gehouden met

het financieringsrisico risk adjusted return

Op grond van hoofdstuk VIII dient het relatieve aandeel van iedere deelnemer

in de bijdragen aan de CCA overeen te stemmen met het relatieve aandeel van

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 zowel het relatieve aandeel van iedere deelnemer in de

bijdragen aan de CCA als het relatieve aandeel 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 activiteiten

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 belastingplichtigen kan worden verwacht dat zij aannemelijk
maken dat onafhankelijke partijen in vergelijkbare omstandigheden een

Voor situatles waarin de bijdragen tegen kosten kunnen worden berekend sie par 8 27 en par

8 28
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saortgelijke avereenkamst onder soortgelijke voorwaarden zouden sluiten

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

activiteiten ter illustratie van de bovenstaande uitgangspunten7“

7 2 Voorbeelden

L Voorbeeld

In groepslichaam A respectievelijk groepslichaam B is het hoofdkantoor van

continent A respectieveiijk het hoofdkantoor van continent B ondergebracht
Beide houden zich bezig metde 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 piaats te vinden voordat het

product kiaar 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 als 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 zowel juridisch als economised

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

dat B juridisch en economised eigenaar wordt van het ontwikkelresultaat voor

zover het continent B betreft De strategische projectplanning en aansturing
inclusief controle en besluitvorming van het project vindt op een

gelijkwaardige wijze piaats

Conclusie Zowel A als B kan als deelnemer in de CCA worden aangemerkt
omdat beide deelnemers tegenover hun bijdrage een deel van het recht

verkrijgen dat wordt ontwikkeld Dit recht kunnen zij bovendien zelfstandig

exploiteren gebruiken Ten slotte stemt het relatieve aandeel van beide

deelnemers in de bijdragen overeen met het relatieve aandeel in de totale

verwachte voordelen dat wil zeggen het recht dat de deelnemers verkrijgen
De voorwaarden van de CCA leiden dus tot een arm s length resultaat

M Voorbeeld

Groepslichaam A houdt zich bezig met de ontwikkeling productie en verkoop
van consumentenproducten in continent A A heeft initieel onderzoek verricht

naar de haalbaarheid van de ontwikkeling van een nieuw product De conclusie

is dat het product waarschijnlijk succesvol ontwikkeld kan worden De

marktvooruitzichten voor het product zijn goed

Het product is ook zeer geschikt voor de markt in continent B en C

^“In de voorbeelden is voor de eenvoud geen rekenlng 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 rekenlng worden gehouden met dergelijke venschlllen 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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Groepslichamen B en C houden zich bezig met de ontwikkeling productie en

verkoop van soortgelijke producten voor de markten in continent B en C A B

en C sluiten een CCA voor het verrichten van het onderzoek dat noodzakelijk is

om het nieuwe product te ontwikkelen Teneinde tot een succesvolle

ontwikkeling te komen worden de volgende afspraken gemaakt

Gelijkwaardige bijdrage door alien hetopstellen van een

onderzoekprogramma en de besluitvorming per in het

onderzoekprogramma geidentificeerde voortgangsfase 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 B ontwikkelcapaciteit personeel vaste activa De

kosten die naar verwachting verband houden met deze

ontwikkelcapaciteit zijn EUR 1 8 miljoen Als deze ontwikkelcapaciteit

op contract research basis van derden zou moeten worden ingehuurd
zou hiervoor EUR 2 miljoen moeten worden betaald WEV

Bijdrage door C liquide middelen ten bedrage van EUR 2 miljoen voor

de verwachte additionele kosten inkoop materialen van derden en

inhuur van derden

De deelnemers komen overeen dat ieder van de deelnemers de kosten van de

eigen bijdrage draagt De totale verwachte waarde van het ontwikkelresultaat

in de continenten A B respectievelijk C is naar verwachting gelijk zodatde

waarde van het te ontwikkelen recht naar verwachting voor al de continenten

gelijk is De groepslichamen komen overeen dat A B en C juridisch en

economisch eigenaar worden van het ontwikkelresultaat voor zover het

continent A B respectievelijk C betreft

Conclusie Zowel A B als C kunnen als deelnemer in de CCA worden

aangemerkt omdatde deelnemers tegenover hun bijdrage een deel van het

recht verkrijgen dat wordt ontwikkeld Dit recht kunnen zij bovendien

zelfstandig exploiteren gebruiken Ten slotte stemt het relatieve aandeel van

de deelnemers in de bijdragen overeen met het relatieve aandeel in de totale

verwachte voordelen d w z het recht datde deelnemers verkrijgen De

voorwaarden van de CCA leiden dus tot een arm s length resultaat

N Voorbeeld

Groepslichaam 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 dienstdie tevens kennis hebben van de

ontwikkeling van producten maar hebben geen eigen R D 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
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onderzoekprogramma op ten behoeve van de door ontwikkeling van

het product Daarnaast stellen zij gelijke capaciteit ter beschikking ten

aanzien van de aansturing van het project strategische

projectplanning en aansturing inclusief controie en besluitvorming
van het project

Bijdrage door A resuitaten van het initieie onderzoek Kosten die

gemaakt zijn voor de ontwikkeling EUR 1 miijoen WEV van het

onderzoeksresultaat EUR 2 miijoen

Bijdrage door A ontwikkelcapaciteit personeei vaste active de

R D afdeling van A werkt het projectplan uit en legt de uitwerking
voor aan B en C Vervolgens neemt de R D afdeiing 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 ontwikkeicapaciteit zijn EUR 1 8 miijoen WEV van de

ontwikkelcapaciteit ais in opdracht wordt gewerkt EUR 2 miijoen

Bijdrage door B en C ieder een betaling aan A ten bedrage van EUR 2

miijoen ais vergoeding voor de bijdrage van A Daarnaast draagt ieder

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

ontwikkelresuitaat voor continent B respectievelijk continent C

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

arm s iength voorwaarden participeert in de CCA omdat A zeif geen voordeel

kan ontlenen aan het ontwikkelresuitaat A verkoopt feitelijk het initieie

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

researchactiviteiten voor B en C

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

voor hen geldtdatzij tegenover hun bijdragen geid en aansturing een deel

van het recht verkrijgen dat wordt ontwikkeld welk recht zij bovendien

zeifstandig kunnen expioiteren gebruiken A stelt ontwikkelcapaciteit en het

initieie ontwikkelresuitaat ter beschikking met een WEV van in totaai EUR 4

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

De bijdrage van beide deelnemers in de CCA B en C en het te verwachten

voordeel het recht dat zij verkrijgen stemmen metelkaar overeen Hoewel

het contract voor A derhalve niet ais een CCA kan worden aangemerkt is de

beloning die uit de voorwaarden van het contract voIgt voor alle deelnemers ais

arm s length aan te merken

O Voorbeeld

Groepslichaam A houdt zich bezig met de ontwikkeling productie en verkoop
van consumentenproducten Groepslichaam B heeft een beperkt aantal

personen in dienst met een financiele en een administratieve achtergrond A

heeft een initieel onderzoek verricht naar de ontwikkeling van een nieuw

product De marktvooruitzichten voor het product zijn goed voor continent A en

continent B maar er dient aanvullend onderzoek plaats te vinden voordat het

product klaar is voor productie en verkoop De totale verwachte waarde van het

ontwikkeiresultaat voor de continenten A en B is naar verwachting gelijk A en

B sluiten een CCA onder de volgende voorwaarden

Bijdrage door A initieie ontwikkelingsresultaten en
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ontwikkelcapaciteit Totals kosten die hiermee zijn gemoeid EUR 5

miljoen Totale WEV EUR 10 miljoen
B betaalt aan A EUR 5 miljoen en 50 van de kosten voor zover deze

de geprognosticeerde kosten van EUR 5 miljoen overschrijden
A respectievelijk B worden economisch eigenaar van het

ontwikkelresultaat voor zover het continent A respectievelijk
continent B betreft

A wordt juridisch eigenaar

In de contractuele voorwaarden is bepaald dat de risico s die samenhangen met

deze R D activiteit voor 50 voor rekening van B komen B betaalt EUR 5

miljoen en 50 van de kosten voor zover deze de geprognosticeerde kosten

overschrijden en wordt economisch eigenaar van het ontwikkelde recht

Uiteen analyse van functies gebruikte activa en gelopen risico s blijkt dat de

functies van A de gehele R D activiteit behelzen van de besluitvorming over

welk onderzoek wordt verricht tot de uitvoering zelf A stuurt daarbij geheel

zelfstandig de R D activiteit aan B is gelet op de door haar uitgeoefende
functies niet in staat om control uit te oefenen over de relevante risico s in

relatie tot de R D activiteit De functie van B is slechts beperkt tot de

financiering van de R D activiteit en het uitoefenen van control over de met die

financiering gepaard gaande risico s

Conclusie Feitelijk wordt control over het gehele risico dat samenhangt met

de R D activiteit uitgeoefend door A Daarnaast beschikt A over de financiele

capaciteit om deze risico s te dragen Het gehele risico dat samenhangt met de

R D activiteiten dient dan ook te worden toegerekend aan A De beloning die A

ontvangt moet in lijn zijn met de door A uitgeoefende functies en de daarbij
behorende risico s Op basis van de overeenkomst tussen A en B deelt B echter

de positieve en negatieve consequenties van het door A beheerste risico met A

De voorwaarden van het tussen A en B gesloten contract zijn daarmee niet

arm s length

De beloning van B die geen control uitoefent over enig specifiek risico met

betrekking tot de R D activiteit dient slechts te bestaan uit een arm s length

vergoeding voor de financiering van de R D activiteiten van A waarbij

rekening gehouden wordt met het financieringsrisico zie par 6 61 waarin

gesproken wordt over een risk adjusted return Indien en voor zover B geen

control uitoefent over de risico s in relatie tot deze financiering kan B hooguit
recht hebben op een risicoloos rendement zie par 1 103

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 werkkapitaal 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 varieren 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 relatieve belang van de inkoopfunctie binnen de

totale waardeketen van de groep Vervolgens dient te worden beoordeeld door
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welke onderdelen van de groep de diverse inkoopactiviteiten worden

uitgeoefend

In hetgeval 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 afetemming met toeleveranciers

de kwaliteitscontrole op de inkopen en

hetverzorgen 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 varieren 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 hetalgemeen 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 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 inkoopkantoor De kostprijs van de inkopen maakt

daar geen deel van uit

Indien de groep door het centraliseren van de inkoopactiviteiten als gevolg van

het toegenomen inkoopvolume hogere kortingen dan voorheen weet te

realiseren is dit extra voordeel in principe niet toe te rekenen aan het

gecentraliseerde inkoopkantoor Een dergelijk voordeel dient toegerekend te

worden aan de onderdelen van de groep die door hun gezamenlijke

inkoopvolumes het inkoopkantoor in staat stellen dergelijke extra kortingen te

realiseren Slechts indien en voor zover extra kortingen worden gerealiseerd
door de specifieke kennis en vaardigheden van het inkoopkantoor is het at

arm s length om een deel hiervan toe te rekenen aan het inkoopkantoor
^^

9 Financiele transacties

Hoge Raad 23 april 2004 nr 39 542 ECLI NL HR 2004 AO9474
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9 1 Leningen

9 1 1 Karakterisering van de transactie

Op basis van de OESO richtlijnen begint de arm s length toets voor intra group

leningen bij de karakterisering van die transacties zie ook par 2 1 van dit

besluit De beoordeiing van de vraag of een transactie die door partijen wordt

gepresenteerd ais een iening ook feitelijk ais een iening moet worden

gekarakteriseerd maakt onderdeei uitvan het in hoofdstuk I beschreven

karakteriseringsproces zie onderdeei B van hoofdstuk X en specifiek par 10 4

tot en met 10 18

Ook bij intra group leningen kan het gebrek aan control en of financial capacity

bij een partij in relatie tot bepaalde risico s ertoe leiden datde betreffende

risico s en de daarmee gepaard gaande vergoeding gealloceerd dienen te

worden aan de partij die wel de control over die risico s uitoefent en over

voldoende financial capacity beschikt

Indien een financiele transactie ais Iening is gekarakteriseerd dienen de

gehanteerde voorwaarden te worden getoetst aan het arm s lengthbeginsel

Daarbij gaat het ook bij een intra group Iening om het toetsen van alle

voorwaarden waaronder de prijs Het eindresultaat van deze toets dient in

principe een prijs rentelast rentebate te zijn die voldoet aan de criteria van

artikel 8b Wet Vpb 1969

Ais de transactie met een aanpassing van de prijs en of de andere voorwaarden

niet arm s length te maken is kan dit in extreme gevallen leiden tot het

negeren of herkwalificeren van een deel van de Iening zie par 1 122 van de

OESO richtlijnen en par 2 van dit besluit Met inachtneming van het

voorgaande kan vervolgens een arm s length rentebate rentelast voor de

resterende Iening worden bepaald

9 1 2 Het tweeziidig perspectief

Een analyse van de perspectieven van partijen en hun realistisch beschikbare

alternatieven speeltook bij financiele transacties een belangrijke rol zie

onderdeei C 1 1 1 van hoofdstuk X Zo zal een ongelieerde uitlener met

inachtneming van de door hem uitgeoefende functies en zijn positie in de

markt in zijn algemeenheid zijn risico s zoveel mogelijk willen beperken Hij zal

hetaangaan van de Iening doorgaans laten afhangen van de vraag of de

ongelieerde inlener de Iening en de daarover berekende rente zal kunnen

terug betalen Hij zal daarom eerder een Iening verstrekken aan een

ongelieerde partij van welke de kredietwaardigheid met inachtneming van de

voorgenomen intra group Iening 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 ais investment grade

aangemerkt Potentiele inleners met een credit rating lager dan BBB worden

niet ais 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

standard Poor s benaming Moody s hanteert op basis van haar methodlek ais investment grade
de ratings Aaa tot Baa3
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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 datdeze 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 hetfeitdatde rentevergoeding 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 vanafeen bepaalde omvang zo hoog dat diteen

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

gei nvesteerde eigen vermogen daalt Een betere optie in een dergelijke 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

van de intra group lening het inlenende lichaam niet meer investment grade
is aannemelijk moeten worden gemaakt dat sprake is van een onder arm s

length voorwaarden overeengekomen lening

9 1 4 Impliciete steun

Bij het bepalen van de credit rating van een lichaam kan de mate waarin er

sprake is van impliciete steun van gelieerde lichamen binnen de groep een rol

spelen Impliciete steun dient te worden beschouwd als een voordeel dat

uitsluitend is toe te schrijven aan het deel uitmaken van de groep Onder

verwijzing naar par 1 158 en voorbeeld 1 in par 1 164 toten met 1 166 is

het in aanmerking nemen van een vergoeding voor dergelijke impliciete steun

als gevolg van het deel uitmaken van een groep niet arm s length

De impliciete steun resulteert in een zogenaamde afgeleide credit rating voor

het inlenende lichaam Dat is dus een credit rating waarbij rekening gehouden
wordt met het feit dat het lichaam deel uitmaakt van een groep

Bij de bepaling van de mate van impliciete steun uit de groep en het gevolg

De mate waarin de rente gedragen kan worden
^ ‘Dit wordt in de [iteratuur ook wel Weighted Average Cost of Capital WACC genoemd
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daarvan voor de credit rating van dat inlenende lichaam wordt rrede gekeken
naar de rol en positie van het lichaam binnen de groep Voor lichamen wiens

voortbestaan essentieel is voor de groep zal de credit rating gelijk zijn aan de

groepsrating of daar zeer dichtbij liggen Bij gebrek aan voldoende relevante

informatie kunnen par 10 81 en 10 82 relevant zijn

9 1 5 De arm s length rente

De OESO richtlijnen beschrijven een aantal methoden ter bepaling van de

arm s length rente De voorkeur van de OESO richtlijnen lijkt uit te gaan naar

de CUP methode zie onderdeel C 1 2 1 van hoofdstuk X Deze methode ziet

op het bepalen van de rente van leningen op basis van beschikbare gegevens

ten aanzien van vergelijkbare transacties met inleners met een vergelijkbare
credit rating

Naast de CUP methode wordt in de OESO richtlijnen ook de cost of funds

approach beschreven Dit is een methode waarbij de kosten die de uitlener

moet maken om het uitgeleende geld zelf in te lenen worden verhoogd met een

dekking voor kosten een risicopremie en een vergoeding voor het benodigde

eigen vermogen

In dit kader is er in de OESO richtlijnen specifieke aandacht voor gevallen
waarin van ongelieerde partijen wordt ingeleend en het ingeleende bedrag

uiteindelijk via een of meerdere lichamen binnen de groep bij de uiteindelijke

gelieerde inlener terecht komt Indien dergelijke lichamen slechts een functie

als tussenpersoon agent of intermediary function uitoefenen hebben deze

slechts recht op een beloning die bestaat uit een opslag op de kosten van hun

eigen functie zie hiervoor ook par 7 34 In par 9 2 van dit besluit inzake

dienstverleningslichamen wordt hier nader op ingegaan

Een in het kader van een lening in rekening gebrachte rente wordt in de OESO

richtlijnen aangeduid als een risk adjusted rate of return Deze bestaat uit de

risk free rate of return en een premie als beloning voor het at arm s length
aan de financier gealloceerde risico Voor het bepalen van de risk adjusted rate

of return zijn par 1 117 t m 1 126 relevant

Paragraaf 1 103 bepaalt dat de partij die niet in control is ten aanzien van de

risico s die gepaard gaan met het investeren in een financieel actief slechts

recht heeft op een risk free rate of return De risk free rate of return wordt

omschreven als 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 1 108 t m 1 116

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

verschil 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 paragraaf 1 5 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
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bepaald dat als 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 als 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 geweestonder 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

tweetal voorschriften

i de vuistregeP®
ii de WEV regePj ^

De laagste geldt als de fiscaahp aanmerking te

Ad i de vuistregel

nemen rente

De rente op de onzakelijke lening wordt gesteld op de rente die het inlenende

groepslichaam zou moeten vergoeden indien zij met een borgstelling van het

uitlenende groepslichaam onder overigens gelijke voorwaarden en

omstandigheden van een derde zou lenen De aldus bepaalde rente is

aftrekbaar bij het inlenende groepslichaam en belast bij het uitlenende

groepslichaam Hetverschil tussen de daadwerkelijk in rekening gebrachte
rente en de op basis van de kredietwaardigheid van het uitlenende

groepslichaam bepaalde rente bevindtzich in de kapitaaisfeer

Ad ii de WEV regel

De toepassing van de WEV regel is met name aan de orde als de onzakelijke

lening renteloos is dan wel de overeengekomen rente schuldig wordt gebleven
De fiscaal in aanmerking te nemen rente wordt dan bepaald op de waarde in

het economische verkeer van elke rentetermijn op het moment waarop deze

vervalt

”
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De toetsing van de zakelijkheid van de geldverstrekking kan zowel op het

moment van verstrekken als gedurende de looptijd plaatsvinden Deze toetsing
dient tweezijdig vanuit het perspectief van het uitlenende en het inlenende

lichaam plaats te vinden Verwijzend naar dat wat hiervoor is gesteld ten

aanzien van het perspectief van betrokken lichamen zal in een situatie van een

geiieerde uitiener die een lening verstrekt aan het inienende groepslichaam die

daarna onvoidoende kredietwaardig is ook in de benadering van genoemd
arrest mogelijk sprake zijn van een onzakelijke lening Ik ben van mening dat

hetzelfde geldt voor de inlener die als gevolg van de geiieerde intra group

lening zijn kredietwaardigheid ziet dalen tot een niveau beneden BBB

De Hoge Raad overweegt dat de hoogte van de rente op een onzakelijke

lening een lening met een onzakelijk debiteurenrisico dient te worden

vastgesteld door uitte gaan van de kredietwaardigheid van het uitlenende

lichaam De Hoge Raad heeft in zijn arrest geen uitleg gegeven hoe om te gaan

met de kredietwaardigheid van het uitlenende groepslichaam ten opzichte van

de kredietwaardigheid van het inlenende lichaam In geval van een hogere

kredietwaardigheid van de uitiener ten opzichte van de kredietwaardigheid van

de inlener zal de rente die het uitlenende groepslichaam zelf in rekening

gebracht zou krijgen gelden als de passende fiscaal in aanmerking te nemen

rente Indien het uitlenende groepslichaam geen betere kredietwaardigheid
heeft dan het inlenende groepslichaam oftewel als dit lichaam zelf niet

investment grade is voegt de fictieve borgstelling in principe niets toe In dat

geval kan in ieder geval niet meer dan de risicovrije rente op de geldlening in

aanmerking worden genomen

9 2 Dienstverleningslichamen

9 2 1 Financiele dienstverleninqsactiviteiten binnen de groep

Een bijzondere vorm van financiele dienstverlening die binnen de groep

voorkomt betreft transacties aangegaan door belastingplichtigen waarbij de

daarmee gepaard gaande werkzaamheden hoofdzakelijk bestaan uit het

rechtens dan wel in feite direct of indirect ontvangen en betalen van rente

royalty s huur of leasetermijnen onder welke naam en in welke vorm dan

ook Lichamen waarin deze activiteiten hoofdzakelijk plaatsvinden worden in dit

besluit dienstverleningslichamen DVL s genoemd Deze paragraaf ziet op

transacties van DVL s met geiieerde 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 verrichten 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

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

van toepassing
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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 uitoefenten 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

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

daarvoor benodigde financial capacity
De DVL heeft geen control over de kredietrjsico 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 w orden 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
basis van par 10 161 dient een financiering die alleen onder garantsteling van

een gelieerd lichaam door de DVL kan worden aangetrokken te worden

aangemerkt als een kapitaalstorting in de DVL Een dergelijke kwalificatie als

eigen vermogen leidt op grond van par 1 64 echter niet tot vergroting van de

financial capacity van de DVL ^^

De jurisprudentie van de Hoge Raad hanteert andere specifieke criteria voor de

kwalificatie van een lening als eigen vermogen Hier is mogelijk sprake van een

spanningsveld tussen de OESO richtlijnen en de Nederlandse jurisprudentie
Indien een belastingplichtige zekerheid vooraf vraagt over de toepassing van

het arm s lengthbeginsel zullen de OESO richtlijnen als uitgangspunt worden

genomen De reden hiervan is gelegen in het feit dat unilateraal gegeven

zekerheid vooraf ook internationaal verdedigbaar moet zijn

Indien de DVL volledige control en de benodigde financial capacity heeft moet

een passend rentepercentage worden bepaald op basis van een

vergelijkbaarheidsstudie Dit moet plaatsvinden per individuele inkomende en

uitgaande gelieerde transactie en in samenhang met de totale

financieringspositie van de DVL Het gaat bij de vergelijkbaarheidsstudie om de

In par 10 161 wordt gesteld dat indien en voor zover lichamen niet zonder garantie van een

gelieerd lichaam kunnen lenen deze leniingen moeten worden gezien als leningen aan de

garantiegever die het geld daarna als eigen vermogen al dan niet via de moeder stort in de DVL

De inhoud van dit document is strikt vertrouwelijk en mag niet worden verspreid aan
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vergelijkbaarheid van de voorwaarden van de gelieerde transactie metde

voorwaarden van vergelijkbare ongelieerde transacties Voor intercompany

leningen zal de CUP methode het meest logische aanknopingspunt vormen voor

het vinden van een arm s length beloning per transactie

Onafhankelijke financiele dienstverleners bepalen de beloning voor het

verstrekken van kredieten meestal door de fundingkosten van de transactie te

verhogen metopslagen voor het solvabiliteitsbeslag het kredietrisico de

handlingkosten en een eventueel valutarisico De risicoanalyse en daarbij
behorende opslag voor het kredietrisico vinden vervolgens hun weerslag in de

contractuele voorwaarden De beloning wordt door onafhankelijke financiele

dienstverleners te alien tijde gerelateerd aan de omvang van de uitgeleende

gelden In vergelijkbare situaties bij gelieerde partijen zal de prijs op

vergelijkbare wijze tot stand moeten komen

Ad it De DVL heeft geen control over de kredietrisico s en of onvoldoende

financial capacity

Als de control over de kredietrisico s niet bij de DVL ligt en of de DVL

onvoldoende financial capacity heeft om de kredietrisico s te kunnen dragen
kunnen deze risico s niet arm s length aan de DVL worden gealloceerd Een

beloning gerelateerd aan de omvang van de geldstromen is dan ook niet at

arm s length Bij het ontbreken van control over het kredietrisico en of

voldoende financial capacity om de kredietrisico s te kunnen dragen ligt een

beloning gerelateerd aan de eigen operationele kosten van de DVL meer voor

de hand ^°

Mogelijk loopt de DVL loopt namelijk wel een operationeel risico in

relatie tot de uitvoering van de eigen activiteiten Deze risico s zijn doorgaans
niet materieel in vergelijking tot de kredietrisico s

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

daarvoor benodigde financial capacity

Als zowel de DVL als het hoofdkantoor of een ander gelieerd lichaam over de

kredietrisico s control activiteiten uitoefenen zoals beschreven in par 1 65 dus

nietalleen wider policy setting zoals beschreven in par 1 76 is sprake van

gedeelde control Er is in deze situatie sprake van control activiteiten in zowel

kwantitatieve als kwalitatieve zin De DVL moet in beide opzichten een

bepaalde omvang van de activiteiten uitoefenen voordat sprake is van

voldoende control om een deel van de betreffende risico s aan de DVL te

alloceren Het is niet arm s length indien het door de DVL gedragen risico

contractueel beperkt wordt tot een bepaald geldbedrag

Indien een risico zich daadwerkelijk voordoet lijkt 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

De kostengrondslag wordt bepaald met Inachtneming van par 10 100
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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
^^

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 Nederland 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

kredietrisico s bevinden zich niet in Nederland De in Nederland aanwezige
functionaliteit beperktzich tot ondersteunende en uitvoerende activiteiten Een

beloning op basis van de kosten van de ondersteunende en uitvoerende

activiteiten is passend ongeacht de beantwoording van de vraag of BV X

voldoende financial capacity heeft om de risico s te dragen

Een beloningsmethodiek waarbij de kosten en opbrengsten rente die

gerelateerd zijn aan de leningen deel uitmaken van de grondslag van de in

Nederland belastbare winst is niet passend

R Voorbeeld gedeelde control

Van de vijftig medewerkers van de treasury zijn er 45 in dienst bij BV X en

werkzaam in Nederland Binnen deze groep houden veertig werknemers zich

met name bezig met ondersteunende en uitvoerende activiteiten De overige

vijf werknemers zijn mede in control ten aanzien van de risico s die gepaard

gaan met het financieren van gelieerde lichamen De resterende vijf
werknemers van de treasury afdeling zijn werkzaam in een ander gelieerd
lichaam in het buitenland en zijn samen met de eerdergenoemde vijf
werknemers in Nederland in control ten aanzien van de risico s die gepaard

gaan met het financieren van gelieerde lichamen Beide lichamen oefenen

control uit over de kredietrisico s zoals beschreven in par 1 65 er is dus niet

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

buiten beschouwing gelaten
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alleen sprake van wider policy setting en hebben de financial capacity om de

kredietrisico s te dragen

Conclusie De relevante functies om control uit te oefenen over de

kredietrisico s bevinden zlch gedeeltelljk in Nederland en gedeeltelijk In het

buitenland Hier is een allocatie van de risico s als gevolg van de aanwezigheid
van de control functies bij BV X en het gelieerde buitenlandse lichaam passend
Indien bij zo n verdeling een risico daadwerkelijk tot uiting komt dienen de

gevolgen daarvan naar rato te worden gealloceerd tussen BV X en het gelieerde
buitenlandse lichaam aan de hand van die risicoallocatie

In bovenstaande situatie dient een passende beloning te worden vastgesteld
aan de hand van de feiten en omstandigheden Bij de vaststelling van de arm s

length beloning dient rekening gehouden te worden metde andere partij
binnen de groep die control activiteiten uitoefent en die eveneens arm s length
beloond dient te worden

De beloning voor de ondersteunende en uitvoerende activiteiten van BV X dient

op vergelijkbare wijze te worden vastgesteld als bij voorbeeld Q hierboven

y9 3 Cash pooling

9 3 1 Karakterisering van de transactie

In een groep hebben lichamen doorgaans kortlopende vorderingen en schulden

bij ongelieerde financiele instellingen Er kan een voordeel te behalen zijn voor

de groep als geheel indien zij deze vorderingen en schulden binnen het concern

poolen in de vorm van een cash pool waarin verschillende gelieerde partijen
als cash pool participanten kortlopende vorderingen kunnen stallen of

kortlopende schulden kunnen aangaan De gelieerde coordinator van de cash

pool wordtwel de cash pool leader genoemd

In het karakteriseringsproces van een cash pool transactie dient onder andere

te worden gelet op het door een individuele participant hebben van wisselende

debet en creditposities in de cash pool In de situatie waarin een of meerdere

cash pool participanten voor langere tijd een debet dan wel creditpositie in de

pool aanhouden is het noodzakelijk om na te gaan of sprake is van een

andersoortige transactie zoals een depot met een langere termijn of een

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

andere beloning In vergelijking met de beloning bij een kortdurende positie van

de participant in de cash pool passend is

9 3 2 Voordelen als gevolg 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 administrate

en een efficienter beheer van de liquiditeitspositie

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

structurering binnen de groep die ten doel heeft deze voordelen te

verwezenlijken een zogenaamde deliberate concerted group action In een

dergelijk geval zullen de synergievoordelen overeenkomstig hetgeen is

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

ool moeten worden verdeeld
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De verdeling van deze voordelen 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 meteen passende beloning voor de cash pool
leader

9 3 3 Garanties over en weer binnen de cash pool

De OESO richtlijnen besteden naast de garantie van de moeder ookaandacht

aan de mogelijke cross guarantees binnen de cash pool overeenkomst waarbij
de participanten zich over en weer voor elkaar 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 deelneemten hoe

hoog de bedragen zijn waarvoor ze 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

C

o
G

par 10 143
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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 nnate van zekerheid nietsnel

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

partijen bereid zouden zijn een dergelijke transactie aan te gaan

De zakelijkheid van een garantstelling door een gelieerd lichaam zal niet alleen

beoordeeld dienen te worden vanuithet perspectief van het lichaam datde

garantstelling afgeeft maar ook vanuit het perspectief van het lichaam ten

behoeve waarvan de garantie wordt afgegeven Onderdeel daarvan is de

vaststelling ofde inlener een voordeel genietals gevolg van de garantie

waarbij rekening dient te worden gehouden met het effect van een reeds

aanwezige impliciete steun

Een voordeel voor de inlener van een garantie kan zijn dat deze onder betere

voorwaarden kan lenen dan zonder de garantie In feite leent de inlener dan op

basis van de credit rating van de garantieverstrekker Als dit tot lagere kosten

voor de inlener leidt zal deze bereid zijn om voor de garantstelling een

vergoeding te betalen de garantie fee Daarbij moeten de kosten van het

inlenen met een garantie worden afgezet tegen de kosten zonder een expliciete

garantie maar met inachtneming van de impliciete steun

Een ander voordeel kan zijn dat de inlener in staat is om met een garantie
meer geld in te lenen dan zonder een garantie De garantie ondersteunt dan

niet alleen de credit rating waardoor een lagere rente in rekening wordt

gebracht maar vergroot ook de inleencapaciteit

De OESO richtlijnen in het bijzonder paragraaf 10 161 schrijven voor dat het

extra deel van de lening aan de garantienemer dat door de garantie mogelijk
is geworden als een lening aan de garantiegever moet worden aangemerkt
Dit wordt gevolgd door een kapitaalstorting door de garantiegever in de

garantienemer Voor dit extra deel kan geen garantie fee in rekening worden

gebracht Slechts voor het deel van de lening dat kwalificeert als lening aan de

garantienemer kan mogelijk een arm s length garantie fee in aanmerking
worden genomen

^^

De huidige OESO richtlijnen schrijven voor dat een garantstelling voor een

concernvennootschap die niet in staat is om zelfstandig zonder deze garantie
een lening of een deel daarvan op de kapitaalmarkt aan te trekken in beginsel
voor het deel dat niet zelfstandig zou kunnen worden aangetrokken plaats vindt

in de aandeelhouderssfeer Er is dan voor dat deel geen sprake van een

concerndienst waarvoor een vergoeding aan de garantienemer in rekening

gebracht dient te worden Indien de garantie door de leningverstrekker bij de

garantiegever wordt ingeroepen zal deze eerst worden toegerekend aan het

deel van de lening dat niet zelfstandig kon worden aangetrokken en leiden de

gevolgen hiervan gelet op het bovenstaande niet tot een fiscale last

”
Het is nog onzeker of de hier beschreven karakterisering van het extra deel van de lening aan de

garantienemer gelet op geldende jurisprudentie in de context van de Wet Vpb 1969 door de

rechter zal worden gevolgd
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9 4 2 De arm s length qarantie Fee

Indien er in het kader van de garantstelling sprake is van een dienst kan de

garantie fee voor fiscale doeleinden in principe niet hoger zijn dan het voordeel

dat de partij die de dienst ontvangt als gevolg van de garantie geniet

De OESO richtlijnen beschrijven een vijftal methodes waarmee de garantie fee

kan worden bepaaid Indien de daartoe behorende CUP methode niet kan

worden toegepast heeft het de voorkeur om de garantie fee te bepalen op

basis van de hieronder beschreven benadering ook wel aangeduid als yield

approach

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

Op basis van de standalone rating

Op basis van de afgeleide rating

Op basis van de groepsrating

6

tussen 4 en 6

4

i

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

afgeleide rating zie par 9 1 van dit besluit 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 impliciete steun en het gevolg daarvan voor de

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

positie van het lichaam binnen de groep De afgeleide rating zal zich bevinden

tussen de standalone rating van het groepslichaam en de groepsrating

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

length 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 pooling 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 garantstelling tussen twee groepsonderdelen de waarde en effecten

van die garantstelling vast te stellen terwiji tegelijkertijd ook andere

groepsonderdelen voor hetzelfde risico garant staan

Een analyse van feiten en omstandigheden leidt dan doorgaans tot de conclusie

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

voordeel als gevolg van passieve associatie en het onderdeel uitmaken van een

groep Impliciete 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 gevolgen 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 garantstelling 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

Hoge Raad 1 maart 2013 nr 11 01985 ECLI NL HR 2013 BW6520
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betrekkingen tussen dat lichaam en die andere lichamen 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

Een vergelijkbare hoofdelijke aansprakelijkheid zal nietsnel tussen ongelieerde

partijen worden aangetroffen Het zal zelden mogelijk zijn een arm s length

vergoeding voor de onderlinge garantstelling van de verschlllende gelieerde

partijen vast te stellen De gevolgen van de hoofdelijke aansprakelijkheid
bevinden zich in die gevallen in de kapitaaisfeer

9 5 Captives

9 5 1 Karakterisering van de transactie

Binnen groepsverband komen er lichamen voor die contractueel optreden als

interne her verzekeraars Deze worden hierna captives genoemd

Om in het kader van het karakteriseringsproces van deze transacties te

beoordelen of feitelijk sprake is van verzekeringstransacties door de captives

zijn de volgende vragen in relatie tot deze captives van belang

Is er sprake van diversificatie en pooling in de captives
Is de economische vermogenspositie van de groepsonderdelen
verbeterd als gevolg van de diversificatie

Is de captive als gereguleerd lichaam onderworpen aan regels met

betrekking tot het feitelijk aangaan van risico s en het daarbij vereiste

kapitaal
Zou het verzekerde risico ook buiten de groep verzekerbaar zijn
Heeft de captive de vereiste deskundigheid en ervaring in relatie tot de

verzekeringsactiviteit en het beleggen van de ontvangen premies
Is er een reele mogelijkheid datde captive verliezen lijdt

Om tot de conclusie te komen dat er feitelijk sprake is van daadwerkelijke

verzekeringstransacties dienen in principe alle bovenstaande vragen

bevestigend beantwoord te worden

Ten aanzien van de diversificatie dient in aanmerking te worden genomen dat

er bij een captive over het algemeen sprake is van een lagere graad van

diversificatie dan bij een externe verzekeraar die vergelijkbare risico s

verzekert omdat het meestal gaat om een beperktere kring van verzekerden

Een lagere graad van diversificatie leldt er in beginsel toe dat de captive een

hogere premie in rekening zou moeten brengen om het verzekerde risico op

zich te kunnen nemen Zonder die hogere premie zou de captive namelijk te

weinig rendement genereren om de gelopen risico s te kunnen dragen en de

vergoeding voor haar risicokapitaal te kunnen realiseren

Een verlaging van het risicokapitaal hetgeen mogelijk zou kunnen leiden tot

een lagere premie zou de verzekeringstransactie vanuit een rationeel

economisch perspectief ook niet mogelijk maken Dit verlaagde kapitaal zou

namelijk onvoldoende zijn om de volledige verwachte schade te dekken bij het

voordoen van de negatieve consequenties van de verzekerde risico s waardoor

de verzekerden een deel van het risico zelf zouden moeten dragen Als gevolg
van de hogere premie die vanuit het perspectief van de captive in rekening

gebracht zou moeten worden zou het verzekerde lichaam beter af zijn als zij
de risico s bij een ongelieerde meer gediversifieerde verzekeraar zou

onderbrengen De verzekeringstransactie met de captive komt derhalve in een

dergelijke situatie niet tot stand
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9 5 2 Verzekerd risico en verzekeringsrisico

Bij de analyse van een verzekeringstransactie is het belangrijk om onderscheid

te maken tussen

i het verzekeringsrisico dat gepaard gaat rret verzekeren en

het verzekerde risicoii

Over hetalgemeen 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 belang dat de OESO richtlijnen^^ de in

hetOESO 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 uitde 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 feit 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 biiproduct

Er zijn situaties waarbij de verzekering als bijproduct wordt aangeboden aan

ongelieerde afnemers van producten of diensten door een groep met

activiteiten buiten de verzekeringsbranche zoals annuleringsverzekeringen of

Zie par 10 211
35
OESO 2010 Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments OECD Publishing

Pahs
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verzekeringen voor een extra garantieperiode De betreffende polls voor de

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

onder toezicht staat van een lokale toezichthouder De premie wordt na aftrek

van een vergoeding voor de ongelieerde verzekeraar als

herverzekeringspremie aan de interne gelieerde herverzekeraar doorbetaald

In de praktijk biedt niet de interne herverzekeraar maar het groepsonderdeel
datde hoofdactiviteit van de groep uitoefentde verzekering aan als byproduct
aan de ongelieerde klant Dat groepsonderdeel bereikt diversificatie via zijn
klantenbestand en weet daardoor de verzekeringsvoordelen voor de groep te

behalen De interne herverzekeraar verricht over het algemeen niet de

hierboven beschreven 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

tussen de interne herverzekeraar en het groepsonderdeel dat de hoofdactiviteit

van de groep uitoefent als verzekeringstransacties aan te merken Een dergelijk
lichaam verricht slechts een beperkte administratieve functie die een beperkte

beloning rechtvaardigt
^^

9 5 5 Verkoop van verzekeringen via een agent

Onderdeel E 3 4 van hoofdstuk X beschrijft de verkoop van verzekeringen via

een gelieerde tussenpersoon waarbij de winst die de verzekeraar maakt hoger
is dan bij vergelijkbare transacties met vergelijkbare derden Het gaat daarbij
uitsluitend om een groepslichaam dat aan de hand van de in paragraaf 9 5 1

van dit besluit genoemde criteria ook daadwerkelijk verzekeringen afsiuit In

het voorbeeld gaat de verkoop van hoogwaardige technische producten door

een detailhandelaar gepaard met een verzekering tegen schade en diefstal bij
een gelieerde verzekeraar In een dergelijke situatie dientter bepaling van de

arm s length vergoeding voor de tussenpersoon bijzondere aandacht te worden

besteed aan de omstandigheden die tot die hoge winst leiden Indien de hoge
winst is toe te rekenen aan de mogelijkheid om op het moment en de plaats
van verkoop van een product of dienst door het directe contact van de

tussenpersoon met de klant 66k een verzekering aan te bieden dient het

hierdoor gerealiseerde extra voordeel niet te worden gealloceerd aan de

gelieerde verzekeraar De gelieerde verzekeraar dient in een dergelijke situatie

een vergoeding te krijgen gelijk aan die van vergelijkbare ongelieerde
verzekeraars

10 De documentatieverplichting

In de WetVpb 1969 is de documentatieverplichting met betrekking tot

verrekenprijzen op twee verschillende plekken geregeld in artikel 8b derde lid

WetVpb 1969 en in artikel 29b t m 29h WetVpb 1969 landenrapport

groepsdossier en lokaal dossier Hieronder wordt allereerst op het

landenrapport het groepsdossier en het lokaal dossier ingegaan en vervolgens

op de 8b documentatie

10 1 Landenrapport groepsdossier en lokaal dossier

Artikel 29b t m h Wet Vpb 1969 is van toepassing op belastingplichtigen die

aan bepaalde normen voldoen In de regeling aanvullende

documentatieverplichtingen verrekenprijzen van 30 december 2015

DB2015 462M zijn nadere regels gesteld voor de vorm en inhoud van het

landenrapport het groepsdossier en het lokaal dossier

^‘ Zlehlervoorook Rechtbsnk s Gravenhage van 11 juli 2011 AWBOS 9105 UN BR4966
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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 winstallocatie aan vaste

inrichtingen

10 2Artikel 8b documentatie

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

gelieerde transacties zoais 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 nationale ais grensoverschrijdende
transacties met geiieerde iichamen

Bij de codificatie van de documentatieverplichting ex artikei 8b derde iid 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

beoordeiing van de toereikendheid van deze documentatie speelt het

proportionaliteitsbeginsel een belangrijke roi Het uitgangspunt is dat de extra

administratieve lasten ais gevoig van artikei 8b derde lid Wet Vpb 1969 zoveel

mogeiijk beperkt dienen te worden
^®

Gelet op de gehanteerde open norm reaiiseer ik me dat er bij

belastingpiichtigen onzekerheid kan ontstaan over de vraag of de aanwezige
documentatie door de Beiastingdienst ais voldoende zal worden beoordeeld

Daarom is het mogeiijk om bij de bevoegde inspecteur zekerheid te verkrijgen
over de vraag of voldaan is aan de documentatieverplichting van artikei 8b

derde lid Wet Vpb 1969
^ ’

Ik keur goed dat Iichamen die met hun documentatie voldoen aan de in artikei

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

grensoverschrijdende transacties betreft Indien de vereisten van artikei 29g
Wet Vpb 1969 door Iichamen ook toegepast worden op nationale transacties

met gelieerde Iichamen keur ik goed dat wordt voldaan aan de

documentatieverplichting zoals geformuleerd in artikei 8b derde lid Wet Vpb
1969

11 Vroegtijdig overleg over mogelijke dubbele belastingheffing

Dubbele belastingheffing ais gevoig van verrekenprijscorrecties is ongewenst

Belastingpiichtigen 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 hetonder mandaat verleend de taak

van bevoegde autoriteit uit te voeren

Uitgangspunt bij een onderlinge overlegprocedure is datde dubbele

Bij belastingpiichtigen die verrekenprijsdocumentatie dienen te hebben op basis van artikei 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 situaties tussen ongelieerde partijen tot stand

zijn gekomen niet per definitle leiden tot de conclusie dat de documentatie onvolledig Is

Instelbesluit CGVP nr 2018 4380
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belastingheffing zo snel en efficient rrogelijk wordt weggenomen Deze bijstand
wordt verleend op basis van gesloten belastingverdragen het EU

arbitrageverdrag
^°
en de EU arbitragerichtlijn

^^ zoals in Nederland

gei mplementeerd in de Wetfiscale arbitrage Nederland streeft naar het

vroegtijdig opstarten van onderlinge overlegprocedures met verdragspartners
Dit is nader uitgewerkt in het besluit van 15 november 2021 nr 2021

0000226675 Staatscourant 2021 47634

De ervaring leert dat in een aantal gevallen tijdens de overlegprocedure de

dubbele belastingheffing op een relatief eenvoudige wijze opgeheven kan

worden door onderlinge uitwisseling van feiten en omstandigheden die relevant

zijn voor de betreffende casus De Belastingdienst is daarom bereid om indien

een belastingplichtige de verwachting heeft te worden geconfronteerd met

dubbele belastingheffing op het gebied van de verrekenprijzen als gevolg van

handelen door de Belastingdienst of van een belastingdienst van een land

waarmee Nederland de mogelijkheid heeft om informatie uit te wisselen te

zoeken naar mogelijkheden om door het uitwisselen van gegevens of het

gezamenlijk uitvoeren van controlewerkzaamheden de mogelijke dubbele

belastingheffing in een zo vroeg mogelijk stadium te voorkomen Een verzoek

daartoe kan door belastingplichtige worden ingediend bij de Nederlandse

inspecteur

De kans dat het handelen van een buitenlandse belastingdienst leidt tot een

correctie met betrekking tot de verrekenprijzen moet aanwezig zijn

Belastingplichtige dient dit in het schriftelijke verzoek aannemelijk te maken

De mogelijkheden om door het uitwisselen van gegevens of het gezamenlijk
uitvoeren van controlewerkzaamheden de mogelijke dubbele belastingheffing te

voorkomen zal afhankelijk zijn van de juridische mogelijkheden en de

bereidheid van andere landen om aan een dergelijke werkwijze mee te werken

12 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte
van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst

13 Ingetrokken regeling

De volgende besluiten zijn ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van

dit besluit

Besluit van de staatssecretaris van Financien van 22 april 2018 nr

2018 6865 Stcrt 2018 26874

Het niet reeds ingetrokken deel van het besluit van 3 juni 2014 nr DGB

2014 3102 Vraag en antwoordbesluit dienstverleningslichamen

14 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Verrekenprijsbesluit 2022

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst

Verdrag ter afschaffing van dubbele Ibelasting ingeval van winstcorrecties tussen verbonden

ondernemingen [90 436 EEG

RIchtlijn 2017 1852 van de Raad van 10 oktober2017 betreffende mechanismen ter beslechting
van belastinggeschlllen In de Europese Unle

Wet van 10 juli 2019 houdende Invoering van een wettelljk mechanisme ten behoeve van de

beslechting van belastinggeschlllen tussen lldstaten van de Europese Unie Stbl 2019 261
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Internationaal Belastingrecht Winstallocatie vaste inrichtingen

Directoraat generaal Fiscale Zaken Directie Verbruiksbelastingen Douane en

Internationale Aangelegenheden

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

41 1 Gebruikte afkortingen en termen

Het in juli 2010 vastgestelde artlkel 7 OESO

mode I vend rag

Authorised OECD ApproachAOA

Artikel 7 Nieuw

Artikel 7 Oud Hettotjuii 2010 geidende artikei 7 OESO

modelverdrag

Base Erosion and Profit ShiftingBEPS

Bvdb Besiuit voorkoming dubbele beiasting 2001

KERT functies Key Entrepreneurial Risk Taking functies

Organisatie voor Economische Samenwerking en

Ontwikkeling

OESO

OESO richtlijnen Transfer Pricing Guidelines for Multinational

Enterprises and Tax Administrations

Permanent EstablishmentPE

Report on the Attribution of Profits to Permanent

Establishments 2010

PE Report

Wet Vpb 1969 Wet op de vennootschapsbelasting 1969

1 2 Doel besluit

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

1
Base Erosion and Profit Shifting
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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 nietde toepassing van artikel 5 OESO modelverdrag 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 gehandeld is door gelieerde partijen

1 3 Hoofdlijnen van het Nederlandse beleid

Aansluiting bij het PE Report

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

conclusies van het 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

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 heeftals het lichaam in zijn geheel heb ik een voorkeur voor

de capital allocation approach

1

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 waarbij 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

2

De ob1ectvri1stelling

Met ingang van 1 januari 2012 is voor buitenlandse vaste inrichtingen in de Wet Vpb
1969 de objectvrijstelling gei ntroduceerd 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

inrichtingen in niet verdragssituaties moet worden aangesloten bij de meest recente

^
OESO 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 beleggingsondememing art 15e lid 7 jo art 15g

Wet Vpb 1969

In dit besluit zal het nieuwe artikel 7 OESO modelverdrag zoals door de OESO vastgesteld in juli 2010 als
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tekst van artikel 7 OESO modelverdrag waardoor het OESO commentaar op dit artikel

en het PE Report relevant zijn

Artikel 7 OESO modelverdrag

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

OESO commentaar op het betrefFende artikel gestreefd naar een uitkomstdie zoveel

mogelijk aansluit bij de meest recente inzichten in relatie tot het arm s lengthbeginsel
Dit leidt ertoe dat wijzigingen die bedoeld zijn als verduidelijking ook van toepassing zijn

op verdragen die zijn afgesloten 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

automatisch 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 metde oude tekst is niet

eenvoudig te beantwoorden Voor de uitvoeringspraktijk is het echter ongewenst als 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

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

toegepast niet corrigeren 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 relevante 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 afgesloten 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 uitde 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 totdubbele belasting of tot dubbele niet belasting en datzou in

strijd zijn met hetdoel van deze regelingen

Dubbele niet belasting

Het Nederlandse uitgangspunt is dat dubbele niet 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

artikel TNieuwworden aangeduid Het artikel 7 dat tot juli 2010 geldig was zal in dit besluit als ailikel 7 Oud wtsden aangeduid
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2 Winstallocatie vaste inrichtingen

2 1 Algemeen

6 7
In juli 2008 is het PE Report gepubliceerd dat in 2010 is aangepast
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 artikel 7 OESO modelverdrag Hoewel in het in 2008

geldende artikel 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

artikel 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 artikel 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 vergelijkbare functies risico s en activa handelend 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 lengthbeginsel

gebaseerd dient te zijn zoals dat ook geldt voor gelieerde lichamen op basis van artikel 9

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

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

lengthbeginsel op basis van artikel 7 OESO modelverdrag in vergelijking met de

toepassing op basis van artikel 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 lengthbeginsel

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

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 aangaan en beheren van risico s Hetgaat
hier om de zogenaamde day to day activiteiten die bij de bedrijfsvoering een bepalende
rol spelen De plaats waar deze activiteiten worden verricht is bepalend voor de allocatie

In dit rapport

®
Deze sanpassingen hadden als voornaamste doel het In overeenstemming brengen van bepaalde begrippen uit

het PE Report met begrippen uit het nieuwe artikel 7 OESO modelverdrag en de vemieuwde OESO richtlijnen
Met deze aanpassingen zijn geen Inhoudelljke wijzlgingen 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 hlertevens verliezen onder verstaan

De inhoud van dit document is strikt vertrouwelijk en mag niet worden verspreid aan rechts personen die niet
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van de economisch eigendonn van de activa en de 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 daarbij dataan een vaste inrichting voldoende

eigen vermogen dient te worden toegerekend in relatie 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

leiden namelijk

1 Capital allocation approach deze methode gaat uitvan de actuele

vermogensstructuur van het generale lichaam en

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

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

zoveel mogelijk leidt tot de winstdie 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

Reportdatde vaste inrichting in principe 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 relatie tot de balans van het

lichaam als geheel zal in principe 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 jaarlijkse 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

Na het toerekenen van het eigen en vreemd vermogen dient een arm s lengthrentelast
De inhoud van dit document is strikt vertrouwelijk en mag niet warden verspreid aan rechts personen die niet
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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 actiefte financieren en

2 De fungibility approach waarbij de totale renteiast van het lichaam in zijn geheel
naar rato van het toegerekend vreemd vermogen wordt geaiioceerd aan de vaste

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

2 2 3 Nederlandse voorkeursmethode voor allocatie van rentelasten

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

hetgenerale iichaam Van een interne garantstelling kan geen sprake zijn en er bestaat

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

inrichting

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

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

daardoor mogeiijk niet tot de toerekening van een arm s iengthrentelast aan de vaste

inrichting leiden
^
Onder de fungibility approach kan hier wei rekening mee gehouden

worden indien een op de functioneie analyse gebaseerd pro rata deel van de rentelasten

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

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

ongelieerde geldverstrekker in rekening zou brengen bij financiering van een soortgelijk

ongeiieerd iichaam Uitgangspunt van de AOA is immers dat de aftrekbare renteiast van

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

Omdat de capital allocation approach in combinatie met de fungibility 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 fungibility approach hanteren

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

gefinancierd met bijvoorbeeld ais 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 datgeval 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 fungibility approach is uitgewerkt in een bijiage

bij dit besluit

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 verschillend

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

toepassing van een verschillende benadering met betrekking tot de allocatie van

rentelasten door verschillende belastingdiensten belastingplichtige wordt geconfronteerd

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

de renteallocatie door een verschillende benadering van belastingautoriteiten ten aanzien van de allocatiewijze
van eigen en vreemd vermogen en van rentelasten waardoor sprake kan zijn van een dubbele aftrek
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met dubbele belastingheffing ben ik bereid bij toepassing van een belastingverdrag 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

Besluitvan 11 juni 2020 nr 2020 0000101607 Staatscourant 2020 32689

Bij toepassing van verdragen waarin artikel 7 Oud van toepassing is zal overeenkomstig
het commentaar in paragraaf 48 bij dat artikel bij hetgebruik 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 resultaattot gevolg heeft

datals arm s length beschouwd kan worden

Zoals ook in paragraaf 1 4 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 peopie functions versus controi

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

met de 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 lengthbeginsel
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 over het aangaan en beheren van de risico s van de

activiteiten binnen het lichaam 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

spelen

In het deel van het PE Report dat handelt over de financiele instellingen 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

instellingen meer dan bij andere lichamen een overlap zal bestaan tussen de significant

people functions die bepalend zijn voor de toerekening van de economisch eigendom van

activa en de significant people functions bij het aangaan en beheren van risico s Dit

vindtzijn oorzaak in de nauwe relatie bij financiele instellingen tussen activa en risico s

Een KERT functie bij een financiele instelling 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

lengthbeginsel met betrekking tot transacties tussen gelieerde lichamen wordt eveneens

aandacht besteed aan risicoallocatie Hoewel in de OESO richtlijnen de contractuele

werkelijkheid hetstartpunt is van de functionele analyse wordt ook aandacht besteed

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

speelt het begrip control een belangrijke rol bij de risicoallocatie Dit wordt als voIgt

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

financiele Instellingen en financieringstransacties verwijs Ik naar het tweede deel {Part II Banks van het PE

Report ult 2010
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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 capability 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

gemterpreteerd 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

■

^
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

datonder 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
^ ^

Dit is slechts anders indien de betreffende diensten ook meer dan incidenteel

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 uitkomstte komen

L

OESO 2017 Transfer Pricing Cuideiines for Multinationai Enterprises and Tax Administrations par 1 65

Besluit van de staatssecretaris van Financier van 22 april 2018 nr 2018 6865

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 toepassing van verdragen die niet zijn gebaseerd op artikel 7 Nieuw

soepei opsteiien bij de interpretatie van artikei 7 Oud Dit 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 werkelijke kosten zonder

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

passend zal worden aangemerkt

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

toepassing van het arm s lengthbeginsel bij fictleve concerndlensten

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

Verrekenprijsbesluit
^^

4 2 Immateriele vaste activa

Paragraaf 34 van het commentaar van artikei 7 Oud Is in het verleden vaak ten onrechte

uitgelegd als een verbod op het berekenen van Interne fictieve royaltyfees 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 neemtten 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 artikei 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

aanmerking nemen van interne rente is het expliciete verbod op interne rente niet meer

Besluit van de staatssecretaris van Financier van 22 april 2018 nr 2018 6865

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 belang is dat een dergelijk systeem leidt tot een allocatie van rentelasten die in overeenstemming is

met het arm s lengthbeginsel In par 169 van deel 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 dientte worden toegerekend ter ondersteuning van de aan haar toegerekende activiteiten activa en

risico s In dezelfde paragraaf wordt daamaast 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
De inhoud van dit document is strikt vertrouwelijk en mag niet worden verspreid aan rechts personen die niet

betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit document
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beschreven en speelt het in het connnnGntaar bij artikel 7 Nieuw geen rol nneer

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

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

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

lengthbeloning rechtvaardigen die gerelateerd is aan de betreffende geidstromen en

risico s Voigens het PE Report hebben deze interestdeaiings 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 aliocatie piaatsvindt 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 iichaam van externe partijen gelieerd of ongeiieerd is geleend

past niet in de door mij voorgestane benadering Daarin dient immers in beginsei

enerzijds op basis van de capitai aliocation approach een aandeel in eerst het eigen en

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

inrichting en anderzijds dient de vaste inrichting dezelfde kredietwaardigheid te hebben

als het generale Iichaam Het bestaan van een treasury functie kan niet leiden tot het

alloceren van een rentelast met betrekking tot een lening die niet van externe partijen

gelieerd of ongeiieerd afkomstig is ^^ Deze uitgangspunten gelden voor zowel financieie

als niet financieie instellingen

Het bestaan van een treasury functie leidt niet automatisch tot interestdeaiings

Afhankelijk van de specifieke feiten en omstandigheden zoals geconstateerd bij de

functioneie 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 zelfetandigheidfictie 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 analogie met het begrip economisch eigendom Doorslaggevend hierbij zijn
wederom de significant people functions zoals die blijken uit de functioneie 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 de 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

tijdelijke terbeschikkingstelling aan de vaste inrichting Bij duurzame

”
Zle hlervoor tevens paragraaf 157 en 158 Part I van het PE Report [versie 2010

De inhoud van dit document is strikt vertrouwelijk en mag niet worden verspreid aan rechts personen die niet
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terbeschikkingstelling aan de vasts inrichting wordt de vasts inrichting als sconomisch

sigsnaar van ds matsrisls vasts activa bsschouwd Is sr sischts spraks van ssn tijdslijks

terbeschikkingstslling dan disnt ds vasts inrichting als huurdsr van hst activum

bsschouwd ts wordsn sn hst hoofdhuis als vsrhuurdsr zis BNB 1986 100 Ds tijdslijks

tsrbsschikkingstslling msrk ik aan als ssn bijzondsrs omstandighsid dis ssn andsrs

bsnadsring rschtvaardigt dan ds placs of uss bsnadsring zoals dis in hst OESO

commsntaar is omschrsvsn

5 2 Financiele activa

Ook voor financisis activa zoals liquids nniddslsn sn vordsringsn gsidt dat ds

sconomischs sigsndom aan ds vasts inrichting wordt gsallocssrd indisn ds significant

psopis functions mst bstrskking tot hst aangaan sn bshsrsn van ds risico s tsn aanzisn

van dszs activa door ds vasts inrichting wordsn uitgsosfsnd

Esn uitzondsring op dszs allocatisrsgsl kan gsidsn voor financisis activa dis wordsn

aangshoudsn mst ssn spscifisks bsstsmming zoals ssn gsplands ovsrnams of ssn

gsplands dividsnduitksring In dat gsval disnsn dszs activa nist ts wordsn tosgsrsksnd
aan ds vasts inrichting als daar ds bsslissing nist is gsnomsn om dszs middsisn hisrvoor

aantswsndsn

5 3 De agent als vaste vertegenwoordiger

Hst PE Rsport zis D5 van Part I bsschrijft op wsiks wijzs winst disnt ts wordsn

tosgsrsksnd aan ssn spscifisks vasts inrichting zijnds ds vasts inrichting van ds

buitsniandss opdrachtgsvsr dis hstgsvolg is van hstaanmsrksn van ssn afhankslijks al

dan nist gslissrds agsnt als vasts vsrtsgsnwoordigsr Fsitslijk ontstaan sr in dis situatis

twss bslastingplichtigsn ds ondsrnsming van ds afhankslijks agsnt ds dspsndsnt

agsnt sn ds vasts inrichting van ds buitsniandss opdrachtgsvsr ds dspsndsnt agsnt
PE Mst nadruk gsidt ds bsschrsvsn msthodisk nist om ts bspalsn of sr spraks is van

ssn vasts vsrtsgsnwoordigsr Voor wat bstrsft ds allocatis van winst gsidsn volgsns hst

PE Rsport bij de dependent agent PE dezelfde regels als bij sen gewone vaste

inrichting
^®

Ik ben van mening dat gelet op hst uitgangspunt dat de agent in de uitoefening van zijn

eigen ondsrnsming arm s length beloond disnt ts wordsn sr normaliter geen aanleiding
is om daarnaast winst toe ts rekenen aan sen eventueel ts constateren vaste inrichting
van de buitsniandss opdrachtgsvsr

Indisn de buitsniandss opdrachtgsvsr met haar eigen personeel significant people
functions uitoefent door middel van sen vaste inrichting disnt daar winst aan

toegerekend ts wordsn

5 4 Zekerheid vooraf

Voor hst verkrijgen van zekerheid vooraf over de winstallocatie aan sen vaste inrichting
zis hst Besluit van 9 augustus 2021 nr 2021 16465 Staatscourant 2021 38442

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de

Staatscourant waarin hst wordt geplaatst

6

7 Ingetrokken regaling

Hst volgende besluit is ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit

Besluit van de staatssecretaris van Financien van 15 januari 2011 nr IFZ2010 457M

Staatscourant 2011 1375

De definitie van de dependent agent PE is aangepast in het In 2018 gepubllceerde OESO Rapport Mdd hona

Guidance on the Attribution of Profits to Permanent Establishments BEPS Action 7

De inhoud van dit document is strikt vertrouwelijk en mag niet worden verspreid aan rechts personen die niet
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8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit winstallocatie vaste inrichtingen 2022

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst

4

O

o
a
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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 vernnogen aan de vaste inrichting

Het generale lichaam kent de volgende balans

Debet Credit

Activa 400 EV 150

W 250

4400 400

Er dienen in het kader van de eerste stap van de AOA activa aan de vaste inrichting te

worden toegerekend Stel 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 datde vaste inrichting dezelfde

kredietwaardigheid heeftals 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 dater 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 i

Activa 200 EV 75

W 125

200 200

De rentelast zal berekend worden naar rato van het toegerekende vreemd vermogen van

De inhoLid van dit document is strikt vertrouweiijk en mag niet worden verspreid aan rechts personen die niet
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125 Aangezien de verrichte activiteiten en gebruikte activa van de vaste inrichting
hetzelfde risicoprofiel hebben als die van het generale lichaann ligt het voor de hand dat

bij toepassing van de fungibility approach ook circa 50 van de rentelasten van het

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 risicoprofiel hebben dan die van het generale lichaam

Stel 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

^ 150l AW

200

T
De renteiast zal berekend worden naar rato van het toegerekende vreemd vermogen van

150 Omdat de vaste inrichting een lager risicoprofiel heeft dan het generale 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

a

De inhoud van dit document is stnkt vertrouweiijk en mag niet worden verspreid aan rechts personen die niet

betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit document

1559845 00011



VDI IA |~5 1 2e |@mintin nl]To 5 1 2s

From

Sent Tue 4 26 2022 7 33 31 AM

Subject FW Concept besluit Internationaal Belastingrecht winstallocatie vaste inrichtingen en Concept besluit Internationaal

Belastingrecht verrekenprijzen
Received

5 1 2i

Tue 4 26 2022 7 33 32 AM

Definitief commentaar NOB bii Conceptbesluit winstallocatie vaste inrichtina docx

Definitief commentaar NOB bii Conceptbesluit winstallocatie vaste inrichtinq pdf

Bested 1 2^

Bij deze een reactie op concept besluit

Met vriendelijke groet

5 1 2s

Administratie B B

Belastingdienst
Corporate Dienst Vaktechniek

Team Brieven en Beleidsbesluiten

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | Kamer| 5 1 2s

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T
5 1 2s

M

I 5 1 21 tgimintinTn
5 1 2s ^minfin nl

Dubbsl mstID 1559320

1559822 00012



Dubbel met ID 1559820

1559822 00012



Fuenctie vtm de Orde ap fist Cof^^tbeshsit vib^stanocatis rnste its scfitingsti 2022

De Xederlsndse Orde \ aii Bdastirigad’iisem s hierna de Orde heeft met ’i eel belangstelling

kermisgenomen van het conceptbesluit ivinstallocatie \ a Sts inriditingen 2022 hiema het

conceptbediit De Orde he eft bij de be snidering het concepthe duit aarileidirig gevonden \oor

de volgende reactie

1 Algein en op m erkmgen

De Orde merkt op dat op dit moment geen ’^ er\vijzing naar de specifieke ’i ersie van de OESO

richdijnen bij’^TOotbedd20l7 of 2022 inhet eoncepdiesluitis opgenomen Wei wordt erin\Toetnoot

12 verwezennaarde 2017 OESO richdijnen ten\ ijl injanuaii2022 eennieuwe versievande OESO

richdijnenis gepubliceeid De Orde beweltaan het concepibeduit op dtpuntte verdiidelijken

2 Ruimte voor aftrijlang t an Beslnit bij dubbele belastingheffing parageaaf 1 3

De niemv toegetioegde pass^e geeft de Inspecteur de mogelijkheid om ’^■anhet beduit af te ^vijken
indien to passing ervan tot diibbde ni et belasting leidt Gelet op de wens om dubbele belasting te

’voorkomen en om etentuele geschillen of MAPs over kleine bedragen te ’vto oik omen geeft de Orde

ter o’iTerweging om de Inspecteur ook de mogdijkheid heeft om ^an hetbedut af te wijken inden

toepassing er’^antot dubbele belasting leidt

V elder zou de Orde graag \erduidelijkt zien wanneer sprake is van diibbde ni et belasting

hij’iTooibeeld dat het moet gaan om het objectief vallen order het bereik van een winstbelasting
Daarnaast is de Orde vanmening dat vertaalresultaten en timingsverschiUen met betrekking tot het

rapporteren van vaste inrichtingswinst en voorkomingswinst niet als dubbele ni et belasting gelden
Het zou bdiulpzaam zijn als dt in het concepibeduit ook eKpHciet wordt termeld

3 Voorkeu r too r capital allocation app roa ch p ara g^aaf 3 ^ 1

Het Be silit \armeldt terecht dat hetlichaam inzijngeheel een geHjke kredietwaardgheid he eft als

de ’i aste inhchting Teneinde dit ook aante sluitenbij de \armogensallocatie aan de I asteinhchting
wordt in de litwerfcing gekefcen naar het risicoprofiel waaidoor er meer of minder T ermogen aan ds

\aste inriditing dient te worden toegerekend Voor bepaalde belastin^lichtigen is het besluit

makkelijk uiti oerbaar bijvoorbeeld voor banken die bepaalde financide ratio s op scluldenaren

toepassen In de dageUjkse praktijk doenzich\Teel praktische litdagingen voor daar vden onbekend

zijn met het uitweiken van het risicoprofiel Ter vermijdng ^ an veel onzekerheden bij

belastingplichtigen en de belastingdenst ziet de Orde graag meer riimte voor de inspecteur
belastingpliclitigen toe te staan aan te duiten bij de toot hen bekende verm ogensallocaties^ stem en

zdang dit niet leidt tot dubbele belasting en dubbele liet belasting Tevens zien wij graag meer

hand^aten op welke wijze het risicoprofiel de ’vnermogensallocatie concreet beimioedt zodat de

belastingplichtigen de vermogensdlocatie beter kanmaken en documenteren

Het valt de Orde op dat in paragraaf 22 1 wordt aangege^an dat de winsttoerekering aan de \aste

inrichting zoveel mogelijk leidt tot de winst die een oiigelieerd lichaam zou hebben bdiaald met

vergelijkbare actiTifeiten onder vergelijkbare om standi^e den Dit is naar de meiing ’ian de Orde

eelder een argum ent voor toepassing van de thin capitalisation ^proach dan een onderbouwmg voor

voorkeursmethode tan de capital allocation approach Wellicht is het mogelijk dit argument te

verduidelijken

1 I
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4 Voorktur Toor fungibilily approach schrappen Toork ur roor tracing approach
panigraaf L3 tn

Ds Orde merkt avei het schrappen^ an de verwijzingnaar de tracing ^proach’ graag hef volgende
qj De Qrde verwacht datzonder de tracing approach het voorgestelde conceptbealuit^echtsbeperkt
ruimte aan belasdnginspecteur5 biedt mee te bewegenmet allocatie door andere landen ook ala die

■aUocatie arm s length is en op goede argumenten is gebaseerd bij^ oorbeeld onder de tracing
approach Het is onze verwachtmg dat het schrappen van de tracing ^proach eerder tot meer

geschiUen zal leiden dan tot minder geschillen De Orde doet daarom de suggestie om het Besluit

zodanigaante passeti dat de tr adng approach to egestaanblij ft’^ o or zo’iTer deze m etho de in de gege’^ en

om standi^eden tot een arm’s length uitkomst resulteert

Uit^an ran en jaarhjkse henraaniering actira roor aflocatie EVA’V

pangraaf 2 2 1

Watzijn de o’i erwegingengeweest voor jaarHjkse herwaar dering en in ho e ^ Terre is ditrealistischqua
lit^Toerbaarheid zie het ’^’oorbeeld hieronder \toot een m erkcvaardige uitkomst Op basis van de

jurisprudende lijkt er geen noodzaak te zijn om jaatlijks te herwaarderen Verder merkt de Orde op

dat een dergelijke jaarHjks bepaalde aUocatie ’van kosten van’v erm ogensbestanddelen ook de tiaag

metzidibrengthoe ivaarde’i erschiUen van de ’^ enn ogensbestanddelen zelf tot litdrukking dienente

komen Denk aan een i on gerealiseerd valutaresultaat op een lening ’^■alt dit resultaat deels in de

hoofdhuiswinst en de vaste iniichtingswinst conform de jaadijks bepaalde aUocatie Of dient dit

nsico voor wat betreft de allocate separaatgetoetstte worden metinachtneming van de significant

people functions Dient dan ook de kostenallocatie voor wat betrrft de rente geschoond te worden

’^an dit’valuta effect

Voorbeeld E en Xederlands lichaam heeftinjaar I 1000 acti’^a 0 eigenTerm ogen en 1000 ’^leemd

’^ermogen De acdva bestaan uit een in Nederland gelegen onroerend gped ’^an 500 en een in

Duitsland gelegen onroerend goed van 500 Daar 500 van het Duitse onroerend goed aan Duitdand

wordttoegerekencL wordL met toepassing van de capital allocation approach 500 vTeemd vermogen

aan de vaste inrichtingtoegerekend Injaar 2 bedraagt de AEV ’^■anhetNederlandse onroerend goed
2500 en ’van het Duitse onroerend goed 100 Wanneer we uitgaan van de ’^EV en jaarUjkse

herwaardering ’van de activa \Toor de aUocatie van het EV W^ resulteert dit in jaar 2 tot een

toerekening\an j3 5 ’^ reemd’^ emiogen[ 100 2500 100 1000 aande vaste intichdng Dit

roept ’v eel wijzigngen en mogeUjke discussies op zoals de hiefboven geschetste valutarisico

aUocatieproblematiek De Orde stdt voor een optie toe te ^ oegen vtoor toepassing van de historische

waar dering daar dit ’^■Teel beter uit\Toerbaar is Daardoor waarschijhlijk aantrekkeUjk ’^ oor zowel de

belastingdienst als de belastingplichtigen

6 Interest dealing paragraaf 43

Inparagraaf 4 3 staan de mogelijkheden tot interne interest dealings beschre^’en DeOrde schetst in

dit kader ^aaghet volgende ’v oorbeeld Een Nederlands lichaam heeft 1500 acti va waar’van 1000

nsicdoze activa en 500 risico\ oUe acma 200 eigen’i ermogen en 1300 ’iTeemd verm ogen De 500

risicorv oUe acti’va is voile dig gefinancierd met een limited recourse lening die dechts verhaalheeft op

de risicorv oUe acti’va Aan de v aste intichting wot dt 500 risico vTolle activa toegerekend Gdef op het

nsico van de ’^aste inrichting zou 200 eigen verm ogen aan de ’^aste inrichting moeten worden

toegerekend en 0 aan de generale onderneming In deze casus zouden we ’^Terwachten dat de 500

limited recourse lening toegerekend wordt aan de vaste inrichting waar^ an 200 500 ’^Teemd

\ermogen 200 eigen ’^Termogen als interne lening ’^an de vaste inrichting aan de generale

z I
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ondememingmoetworidenbeschouwd De Qrde geeft daarcMn ter ov erwegin^mhetbeduit ook \Dor

een dergelijke situatie een interne interest dealing te eikennen

7 Significaiit people functions relerant touv de allocalie Tan activa m risico^s

patagrafen 3 m 43

Met beteekking tot de ‘significant people ftmctions‘ ’i oor de aUocatie \an acti’i a en risico s staat in

hetbesluit ‘‘Significantpeople functions zijngerelateerdaan de mensendie de acti^iteiten verrichten

met betrdiking tot bet aangaan en beheren van risico’ s Qnder verwijzing naai het PE Report uit

2003 zounaar de mening van Orde hier nog moetemvordentoegevoegd “en nietbetrekkingtot de

eigendom \an de acti\ a“

S VetTFijzingnaarparag^aaf L4 parigraaf 2J

Paragraaf 23 bevat een ’v erwijzing naar para^aaf 1 4 in het conceptbeduit dit moet venn oedeHjk
paragraaf 13 zijn

9 Functie analyse Lp T fiinctLonele anah se paragraaf S l

In het conceptbeduitivordtgesprokenotTer een‘fmctionele analyse welke venvijstnaar de vetrichte

functies de gdopen risico s en de gebruikte acdva In de eerste passage ^ an paragraaf 5 1 worden de

si^ficant people functions aangdiaald Het Hjkt hier dedits o’^ner de functies te gaan en nief ot er

de gelopen risico’s en de gebruikte activa Het oude winstaUocatiebeduit gebruikt in onze ogen

terecht de term ‘functie anal^se’ ’^ oor situaties waarm slechts naar de uitgeoefende functies wordt

gekeken Vervanging tan deie term door ‘functionele analyse’ creeerf naar de mening van de Orde

’verwarrende terminalogie De Orde doetde suggestie de termindogie \an het oudebeduitop ditpunt
te ^olgen

3 I
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VDI IA]|~5 1 26 l@mintin nl]5 1 26To

From

Sent Thur 4 28 2022 7 29 01 AM

Subject FW Concept besluit Internationaal Belastingrecht winstallocatie vaste inrichtingen en Concept besluit Internationaal

Belastingrecht verrekenprijzen
Received

5 1 2i

Thur 4 28 2022 7 29 03 AM

Definitief NOB commentaar concept TP besluit odf

Definitief NOB commentaar concept TP besluit docx

Beste

Bij deze een reactie op concept besluit

Met vriendelijke groet

5 1 26

Administratie B B

Belastingdienst
Corporate Dienst Vaktechniek

Team Brieven en Beleidsbesluiten

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | Kamer| 5 l 2e

Postbus 20201 I 2500 EE 1 Den Haag

T 5 1 26

M

5 1 2i ^minfin nl

I 5 1 26 1@minfin nl

5 1 26Van

Verzonden dinsdag26 april 2022 17 58

@minfin nl

Onderwerp RE Concept besluit Internationaal Belastingrecht winstallocatie vaste inrichtingen en Concept besluit Internationaal

Belastingrecht verrekenprijzen

5 1 265 1 26

5 1 21Aan

L S

Zoals hieronder reeds aangekondigd bij dezen maakt de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs hierbij graag gebruik van de

mogelijkheid om op het conceptbesluit inzake verrekenprijzen commentaar te geven

Wij hebben onze opmerkingen omwille van de leesbaarheid in bijgevoegd document opgenomen Van het commentaar is zowel een

pdf versie als een word versie bijgevoegd

Vanzelfsprekend zijn wij desgewenst tot een nadere toelichting of nader overleg bereid

Met vriendelijke groet

5 1 265 1 26

5 1 26From

Sent Monday 25 April 2022 17 43

gminfin nl

Subject RE Concept besluit Internationaal Belastingrecht winstallocatie vaste inrichtingen en Concept besluit Internationaal

Belastingrecht verrekenprijzen

To 5 1 2i

L S

Onder verwijzing naar onderstaande e mail maakt de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs hierbij graag gebruik van de

mogelijkheid om op het conceptbesluit inzake winstallocatie vaste inrichtingen commentaar te geven

Wij hebben onze opmerkingen omwille van de leesbaarheid in bijgevoegd document opgenomen Van het commentaar is zowel een
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pdf versie als een word versie bijgevoegd

Vanzelfsprekend zijn wij desgewenst tot een nadere toelichting of nader overleg bereid

Tevens maak ik alvast melding van het feit dat wij ook commentaar zullen indienen op het conceptbesluit verrekenprijzen Dit

commentaarzullen we morgen toesturen

Met vriendelijke groet

5 1 2e5 1 2e

1@minfin nlFrom 5 1 2i

Sent Tuesday 5 April 2022 12 36

Subject Concept besluit Internationaal Belastingrecht winstallocatie vaste inrichtingen en Concept besluit Internationaal

Belastingrecht verrekenprijzen

Aan de deelnemers raadpleging concept beleidsbesluiten

Geachte heer mevrouw

Bijgaand treft u vertrouwelijk twee conceptbesluiten aan Het gaat hier om conceptbesluiten die binnen het

ministerie van Financien vender in de besluitvormingslijn worden gebracht

Als deze concepten u aanleiding geven tot commentaar ontvang ik dit graag per mail | 5 1 21 tS minfin nl binnen

3 weken na dit mailbericht Betreft het conceptbesluit een wijziging van bestaand beleid dan ziet mijn verzoek om

commentaar op die wijzigingen

NB Om de voortgang waar mogelijk te bespoedigen vraag ik u ook te reageren als u geen commentaar hebt

Administratis B B

Ministerie van Finanden

Belastingdienst Corporate Dienst Vaktedmiek

Team Brieven en beleidsbesluiten

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | Kamern5 1 26

Postbus 20201 I 2 500 EE | Den Haag

Tel I 5 1 2s

BIj de raadpleging gelden de volgende regels
• Het ministerie van Financien stemt alle conceptbeleidsbesluiten af met een aantal relevante organisaties

tenzij er een bijzondere reden is om dat niet te doen Dat betreft bijvoorbeeld politieke redenen of concepten
zonder zware inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van eerder gepubliceerd beleid

• Conceptbesluiten worden vertrouwelijk voorgelegd geheimhoudingsplicht en dienen ook als zodanig te

worden behandeld

• Beoordelaars krijgen zo de kans om technisch inhoudelijk commentaar te leveren teneinde de

conceptversies mee te helpen te verbeteren

• Beoordelaars mogen de besluiten niet gebruiken om een voorsprong op de concurrenten te verkrijgen
• De reactietermijn voor eventueel commentaar is drie weken

• Het ministerie van Financien gaat zorgvuldig met het geleverde commentaar om

• Het ingekomen commentaar en de voorgenomen reactie daarop maken deel uit van het dossier op basis

waarvan het besluit al dan niet wordt vastgesteld
• De beslissing over alle aspecten ligt bij het ministerie van Financien en eventuele betrokken

departementen
• Beoordelaars die commentaar hebben geleverd krijgen daarop een korte reactie na publicatie van het

besluit of na de beslissing om het conceptbesluit terug te nemen

□it bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het
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elektranisch verzenden van berichten

This message may contain infbnnation that is not intended for you If you are not the addressee or ifthis message was sent to you by mistake you are requested to inform the

sender and delete the message The State accepts no [lability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

This e mail message is intended exclusively for the addressee or addressees If the e mail was sent to you by mistake would you

please contact us immediately bye mail at[
mail and that you neither use the contents nor disclose them in any manner to third parties because the message may contain

confidential information which is protected by professional secrecy

M In that case we also request that you destroy the e5 1 2e5 1 5

To learn more on how we may process your personal data please find our Privacy Statement here https www

us context privacy statement

5 1 2e en

]is established in[| 5 1 2e [and is registered with the Trade Register of the ChamberThe public limited company

of Commerce and Industry under number 5 l 2e

5 1 2e

Jshall operate as contracting agent All its services shall be governed by its General Terms and Conditions5 1 2e

including inter alia a limitation of liability and a nomination of competent jurisdiction These General Terms and Conditions may

be consulted via https www len us context terms The conditions were also deposited at the Trade Register of5 1 2e

the Chamber of Commerce under number 5 1 2e
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Reictie yati de NOB op het coticep^ezhtit zodls door de NOB oatvoBig i op 5 op iJ202J

hirer }X7r70}KiaJ Be asrhi^rechi Verreksfip ijien ioeposshig voii hei arm s kiigriibeghse eii de

Traiisjer Prknig Gisfolehiies foi Mii^firiafrona^ Eid^p rses auc^ Tax Adisififsrrarfotn OEBO

ridiilrjnen

De Nedfiflandse Qrde \3ii Belastingad’iisem s hierna de Orde heeftmet belaiigstEllmg ketv

fisgeoomen’vanbo’vetigeiiciemd conCeptbeslmt hiema hetconcept De Ordeheeftdaarinaan

leidingge^ onden voor de ^olgende reactie Onderstaande reactie diitaan bij de \iolgorde ^aii

onderwerpeti de nummering en de afkortingen in het concept

DeOrde hecht eraanopte meikendatzij zich uit prattische overwegingenheeftbepefkttDthet

geven’i an een reactie op eenaantal hoofdzaken helgeen ovengens geeninsteniinirig irihoudt

met de ori erige zaten eii of met het concept bediit

1 Inieiding

Wellichtten o^Ter’iloede moet^vordeti opgemeiitt datde OESO richtlijiien eerder tStjaai 2{ 22

zijn gei^datet De Orde ’^lerzoekt om die re den ’iTerT^ ijzingen in het concept naar de OESO

richdijneti \an20l7 aante pas sen

i 2 AimleidLiig ran hef beduit

Paragraaf 1 2 van het concept geeft aan dat de wijzigingen ook ’I an toepasang zijn op jaren
waarin deze wijzigingennogniet waietigepubiiceerd In paragraaf 2 1 ia de positie daarentegen
vervallen dat de OESO rrchUrjnen dn ecie ^ erhiiig iiebbeti in de Nederiesiete recliispaki^}^’

Paragraaf 1 5 g^iikt de bewoording nizidii ie gev i in de ^^aarcp iiei arm s kngHi

beghsei in dep akr^kdierit re \\ orikn roegepcsf V en olgens wordt op een aantal plaataen in

het concept bealuitwel degelijk een directe werkingcq toepaaang van de OESO richdijnen

bepleit zelfs in gevail en waarin ditnietinlijnismet de Nederlandse jurisprudent e Hetal dan

niet hebben van rechtstreekse werking is in de praktijk vaak een onderwerp ’I an discussie en

behorftnaar mening’^ an de Orde ^Terduidelijking Vanwege deze onduidelijkheidpleit de Orde

erv oor om ^Do^bepaalde situates en \ oor bepaalde transacties inhetbijzonder de wijzigjngen
in onderdeel 9 van het conc^t be duit m et betrekking tot diensti erleningdichamen en de deli-

neation van gar anties een “grandfathering te o’^trwegen

L3 Vertvkenptijxen en tcezicht

Liden de doelstelling ran het concept is om nadere iniTilling te geven aan de toepassing lan

het arm
’

s 1 ength be ginsel z oal s gefoim ul e erd in de OESO richdij nen \raagt de Or de zich af of

het in het verlengde van die dodsteUing wd passendis om in het concept in te gaan moge

Ejke situates an boetes zoalsverwoordin’^Toetnoot4

LS Relatie m et de OE SO tichtlijnen

De Orde stelt^ ast dat belastingplichtigen in de praktijk intoenemende mateworden geconfron
teerd met sitiates van dutbele heffing als gevdg \an discussies op het gebied van verreken

prijzen tussen Nederland en andere landen Gepubliceerde statistieken laten dit ook zien Dit

De irtho^id vsn dii docinnem is sSrik veriroifwehjken mag rtiei wordert \erspreid aan

rschsz}personen de niei betrokken zijn igeweesi} bij de ioisiandkaming van dii docnmenL I
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lijkt eiierzij ds hetgevolg van verschill an in inteipratatie van da OE SO richdijnan door N adar

land an andere OESO lidstaten an andaizijds hatga\iolg van ^larrakaiprij sgasdiillan tussan Na

darland enlanden die geenlidiijn van da OESO an da OE S 0 richtlijnen met hetthen omaimd

Da Or da staltzich da ’iTaag waarom onderdaal 1 5 wal ingaat op situatiea \ an^ oorkoming’^an
niat hefFing maar niat ingaat op situatieE \an voorkoming’^an dubbela haffing

IS Aggi’egJitieTantrsin5actie5 par 3 P 3 1^

DaOrda’^ia^zichaf of methetoogopadministratie\ e lastan een matarialitBitsgedachte kan

Tvordanover^voganbij hetidentificaranvanindi^idoelatransactieszoals’^ er^Yoordin da t^veada

parasraaf van onderdaal 2 5

2 6 Hat gabniik Yan da arm’s langth ranga par 3LS3

In veigelijkingni at hat kiidige basluit van22 april 201S valf hat da Orda op dat een wijziging
is aangabrachr in hat concur van

’

vergaEjkbara grootheden naar if Jio^ ffiiiie
’

verga

lijkbara grootheden Daze taalkundige ^vijziging lijkt een nau^vere bepalingte suggereren Da

Orda Maagtzicli cf daze viijziging’i oor da praktijk ^vansdijk is

Tennveede ^Taagt de Orde zidi af vvaaiom het concept besluit onderscheidmaakttussenver

gelijktngsmateiiaal watbestaatuitin hoge mate vergeUjkbare grootheden eneizijds an ander

zijds situaties waaibij gebmik wordt gemaakt van matariaal dat op het gebied van vergelijk
baarheid gabreken YTertoonr die niet knnnen wor den gekwalificeerd en of gakwannficeerd In

laatstgenoemde situatie stelt het concept dat de interquartile range moetworden toegepast Li

geval van een correctie dient er volgens hetconc^t dante alien tijde te worden gecorngeerd
naar de mediaan De Orde m erkt op dat in de praktijk de interquartile range nagenoeg aldj d al

wordt toegepast behoudens waar feiten en om standigbeden eventueel anders rechft aardigen
De intentie ’^an daze wijziging in het concept is ’^loor de Orde dan oak niet duidelijk

2 S 3 StFimmaatregFleii

De Orde sfalf het op prijs dat belastingpiichtigen de m ogelijkheidwordt geboden om voorwaar

den waaronder de prijs aante passen in verbandmet ont\angen of te verwachten overheids

steun Deze mogdijkheid wordt geboden m et dien \Terstande dat belastingpEchtigen moeten

kimnen aantonen dat onafhankelijke derden onder \ ergelijkbare om standigbeden de I oorwaar

den ook zoudenhebbenaangepast Bij gebrek aan piibliekelijk beschikbaar vergelijkbaarheids
materiaal Maagt de Orde zicbaf hoe realistiscbbeffoor belastin^jlichtigenis om redelijker

wijzete kunnentToldoen aandift ereiste enaante tonendaftTergelijkbare ongelieerde lidiamen

onder vergdijkbare omstandi^eden op fergeHjkbare wijze een aanpassing zoudenzijn o\ner

eengekomen Indien ditrealistisch wordt geacht daniTaagt de Orde om praktische hancbatten

te \ erstrekkenhoe dergelijk aangepaste voorwaardenkunnen worden aangetoondindachbg de

abvezigheid vanpuhiiekelijk besdikbaar ’tier gelijkbaarhei dan atenaal

3L1 Inkiding

Het concept stelt dat de comparable uncontrolled price’ CUP metbode inde praktijk moeiHjk

toepasbaaris Dituitgangspunt is volgens de Orde orguistof opz’nminst onvdledig aangezien

op het gebied van financide ttansacties de CUP methode inde praktijk juist de meest^ngbare

De i }}}oud^sfJ d l ehctufiefU iz ve Vomve sJke ag iieS wo tk \e zp eid as

recf}Sz pe io }f } die e Iteifokke } zr fl g€wee s bij de o a }dkif f }g ram dis docw ef f 2
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niethodfi is zods in onderdeel 9 het concept beduit zelf odk wordtbenoemd Bo^endien

is het in ge\allen van niet finandele transacties niet zo dat de TNNIM in alle gevallen ocik een

goed altematief is

5 3 McfiJijktf waat^crfn imniatcricle artira par ^ 15 tAu ^ 1^

De Qrde sfelt^ ast datin vergelijkingmethet hiidige beduit van22 april 201 j

fcjjgen
’

is ’ver^^gen door aats^erher^hs De wijziging lijkt een ’V ernauwing’i an

de bepalingte suggereren Hefvalt de Qrde bo’^ endien op dat de wijziging niet is doorgevoerd
in de p assage ^v aai or dt uitgel egd ^v at e en grote ai^vijking i s m e er dan 2 0

21 Lijst ran aandeelhaudersactiriteitfn

Het concept steltin iTootbeeld4 dat i erslag reportage over het ge ^ oerd6 te voerenmilieube

leid sociaal bdeid enbdeidtenaanzien van duurzaam ondememenals aandeelhoudersactiid

tieiten kwalificeren Deze ’i isie is naar mening van de Qrde niet in lijn met maatschappelijke
ont\^ikkelingen Vandaag de daghettoen e}i\iro}3}}ieuraI sockil cskIgmefiisiice E SG acd’v i

teiten niet perse uitsluitendeenaandeelhouderskarakter Hetzou goedzijnals inhet deftnitie^ e

bedmtmeer aandachtaan deze ormvikkelingen wordt besteed inclusief een’vide hoe met kos

ten die satn enhangen met E SG acti’^ iteiten hinnen de groep naast kosten voor verdag^rappor
tage m oet ^vorden om gegaan

3 De r ereenr oudigde loethode roor diensten met beperkte toegeroegde rraarde par

7 43 t ra 7 e5

Invetge]ijfcingmethet huidige bediiLtvan22 april 201S \Taagtde Qrdezichaf oftenaanzien

^an de toepassing ^an de vereem oudigde methode voor diensten met beperkte toege^ oegde
Tvaarde de ivijzi^ng’ian de tekst en’^ envijzing naar voetnoot 17 een verandeting ’^an tot op

he den go e dkeurend bdeid betekent De intend e van de wijziging\an deze tekst behorftnadere

toelichting met name omdat de mogelijkheid ^an het litduitend doorbelasten ’ian bepaalde
kosten at cost voor b^aalde tvpe ondememingen met name in de financiele sector zeer

rele’^antis

4 Contract research en contract manufacturing

De Qrde waagt zich af wat de intende is van het expiidet toe^negen \an T oorbeeld J aan het

concept bediit

7 Bijdragenaaneen ‘cost contribution arrangement’ CCA hoofdstuk VIII

Hoe\vel de Qrde herkent dat het conceptueel meer afstand nem en van k osten als basis voor het

taststellen ^an de relatie’i e bijdrage van ledere deelnemer aan een CCA aanslmt bij QESQ

ontwikkelingen is dit in de praktijk ’voor belastingjlichtigen vaak om litvoeringstechnische
redenen niet altij d wenselijk

De i }}}oud^^7^} dil dbcui Kni iz vefVomvehJken laag jieS verzpreitf as 3

recf}Sz pef of}ef} die f^ie iKifokkeft djn gewee bij de o af}dkififiif}g tcm dis docwfienf 3
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8 Inkopen in c{ nc«mrerbnnd sectieD 8 ran hQQfdstukl

De Qrde \Taagt zich af of het venvijderen \ an de tekst Maarb^ de netto operalioueh
^relatserd v^ordi t si k bosteii ook betdcent dat met het concept meet mimte zal worden

gege\en voor commissieachtige beloningen\oorinkoopkantorenm plaats van een vergoeding
vankostenmet eenbepefkte mark up Commissieachtige bdoningen inirikoopsiniaties komen

tussen onafhankelijke derden namelijk ’^ eehiildig voor

9 Financieif transa cties

Het commenfaar’^ an de Orde op het onderdeelpuisicmJe insisacnes concentre ert zich o\ erwe

gend op de volgende drie aspecten

a Het’^■erband tussen de ’V oorstellen in het concept met de huidige Nederiandse juii^ru
dende in het biizonder het arrest van de Hoge Raad van 25 no^ ember 2011 nr

OS 05223

b \Ioment ’^an invverkingtreding in het bijzonder van de ’iCiorsteUen vdot diensharle

ningslichamen en delineation ^angaranlies en

c Voor sommige onderweipenzouhetde uiucieringtengoede komenindiendezeinmeer

detail ^^vordenuitgeiverkL inclusief’^ oorbeelden zods hiema’^ erder benoemd

E’^nenals de o\ erige gegeven reaches duit het commentaar op het onderdeel financiele transac

hes aan bij de ^ olgorde i an onderwerpen de numm ering en de afkoihngen i an het concept

L1 Karakteriseringran de transactie

De Orde mist in dt onderdeel een duidelijk verband m et het arrest’ian de Hoge Raad ^’an 25

november 2011 nr OS ■ 05222 De Orde is \an meting dat een toelichting op de verhouding
tussen to epassing van de in het concept beschreven benadering onder verwijzingnaar deOESO

richdijnen par 10 tot enmet lO l S ^vaaronder begrepen eenmogelijke herkwalificahe ’i an

leningeninkapitaal enhet arrest mis\erstandeninde prakhjk bij de toepassing \an het besluit

en daarmee rechtBonzd erheidM3orbelasting5lichtigen kanworden voorkomen

Het onderdeel 9 1 1 ^an het concept be^reekt de atuatie ’ian gebrek aan control en of financial

edacity bij intra group leningen en de allocahe van risico s en de daarmee gepaard gaande
vergoedng In het concq5t wordt niet inge^an op de kwalificahe van de vergoeding is het

rente een service fee wat relevant is onder meer in het kader van de toepassing van de

EBllUAregels verdragstoepassing en beneficial ownership De Orde verzodtt dan ook

in het concept de kwalificatie te verduidelijken

9L2 Het tweezydigper^ectier

Volgens het concept zal de orgeEeerde uihener metinachtneming van de door hem uitgeoe
fende funches enzijnpositie in de maikt zijnrisico s zo^’eel mogelijk wdlen beperken Een

ongelieerde uitlener zal daarom eerder een leting versfrekken aan een ongelieerde partij van

welke de krediehvaardi^eitl met inachtneming van de \oorgenomen intra group leiing liet

beneden een bepaald ni’i eau zakt aldus het concept Xaar de mening ’^■an de Orde is deze stel

Hngnietjuist c q te kortdoor de bocht Immers hoe groterhettisico hoe hoger hetrendement

De mhoud^x^n dn docummi iz zirik yertro\ W£liiken mag ni£i wordun \£rz^mid aan

{Techlz}p£rzomri die msl zijn geweezs bij de o z andkfming dis doemnent 4
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en voor het acceptsrai van risico’s he eft iedere panij zijn eigen overwegingen Er zijn bijvoor
beeld diverse partijen actief in de maikt di e j uist bel o\v imiestment grade leningen verstrekken

of proberen op te kopen De Orde ’^ enoekt deze stelling in het beduit dan ook te nuanceren

A L3 Credit rating en ineestnient grade

Volgens het concept zal eenuitlener dedits in bijzondere situaties bereid zijn om bij de onge

Heerde inlener eenlagere credit rating dan BBE te acc^teren Deze stdling is naar de mening
lan de Orde niet correct In financide databases zoals biji oorbeeld Bloomberg ProfessionaL

zijn taUoze vooibeelden te linden van otiigaties die zijn uitgege’^Ten door below ini estment

^ade companies Ook zijn er taUoze Nederlandse ondememingen die een creditratinghetben
onder de BBB endie nog steeds bahkfinanciering weten aan te trekken De Orde verzoekt

voormelde steUing metinachtnemingi anher^ oorgaande in het be duitte nuanceren en ofnader

toe te Hchten De wijze I an vaststdlen van de ratingbehoeft verduideHjking Er zijn tmmers

niet \an alle belastingplichtigen officide ratings beschikbaar \anratingbureaus zoals Standard

P oor
’

s of Moody s

De Orde izaagf zichaf of hetiiette striktis om de grensbij BBB teleggen Zoligt van diverse

ondememingen de S P rating lager Daarnaast lijkt het strijdigmet het arm ’s length beginsel
om een bevvijsi’erm oeden te introduceren dat leningen aan I’ennootschappen met een lagere
rating danBBB als onzakeHjkwordenaangemerkt gelet ophetfeit dat marktdata beschikbaar

zijn waaruit tiijkt dat veehtildig transacties plaats\inden tussen derden waarbij een lagere ra-

ting gel dr DeOrdeverzoektinhetbeduit op womoemde punten in te gaan

Volgens het concept zal eenongelieerde inlener in het algem eengeenlemngstransactieaan^an
waardoor lijnkredietwaardighdd onder het niveau I aninvestmentgrade BBB zal dal en Ook

in ongelieerde verhoudingen worden echter geldleiiingeniTerstrektaanpartijen die eenkrediet

waardi^eidhebben onder hetni’^Teaus vanm^ estm ent grade BBB Hierbij ’^altte denkenaan

private equity transacties De bedissing om al dan niet een 1 eningtransactie aante gaan hangt
^cilgens de Orde mede af lan bijvoorbeeld de ini esteringsopportunily en het l erwachte ren

dement waaibij ondernemers niet z el den een rooddeuhger be eld hebben dan anderen Daar-

naast \erandert de rating I aak gedurende de looptijd van de lemng De Orde verzodct daarom

hetbediitmet inachtneming ^ anhet voorgaande te nuanceren en nader toe te lichten

Bij eengelieerde financieiingstransactie die leidttot eendusdanige vermogens\‘erhouding en

rentelasten dat na het aangaan lan de fmana eringstransactie de irilenende conceminennoot

schap onvoddoende kredietwaardingis zal volgens het concept de inlenende concemi emo ot

schap aannemdijk moetenmaken dat ^rake is van een onder arm s length voorwaar den over

eengekomenlening Naar de mening’i ande Orde ishiervoorwatbetreft de bewijdast^ erdeling
sprake ian strijdi^eidmethetbepaaldeinartikel Sb lid3 Wet Vpb 1969 indienaande in dit

lid neergelegde documentatieverplichtingis voldaan De Orde lerzoekthet beslmt op dit punt
aan te passen en of nader toe te lichten

9 L4 ImpiicietF steun

Bij het bepalen van de credit ratiiig van een Uchaam kan de mate waarin er sprake is van impli
ciete steunvan gelieerdelichamenbirmendegroep eenrol spelen De impHciete steun re suite ert

in een zogenaamde afgeleide credit rating vToor het irilenende lichaam Uit het concept tiijkt

De i }}}oud^sfJ dil ihcuifieni iz vefVomvehJkefj ifiag jieS worden \erzpreid asn
recf}Sz pef of}ff} die f^ie iKlfokkeft djn g€wee s bij de o af}dkififiif}g ’ihtj dis docutfient 5
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niet cf de afgeleids credit rating alleen van belang is voor het bepalen \an de hoogte van de

rente op een intra group lening of dat de betere afgeleide credit rating ook rffect kan hebben

op de om’^’ang \an de lemng De Orde is ’ian mening dat de afgeleide Credit rating niet alleen

^an invloedkan zijn op de rente maar ook vanimloedkanzijn op de om’i ang van de lening
en de Orde verzoekt daarom het concept op dit punt te verduideHjken

Dienstr erlenbigsUrhani en

Een bijzondere vorm \ an financiele diensn erlening die binnen de groep voorkomt betreft

Iransacties aangegaan door belastingplichtigen^vaafbij de daanriee gepaardgaande ^verkzaam

heden hoofdzakelijk bestaan mt het rechtens dan wel in feite direct of indirect ont^angen en

betalen van rente royalty s huur of leasetermijnen onder welke naam enin welke vorm dan

ook Licham en waarin deze acd^iteitenhoofdzakelijk plaats\inden worden diensmerleningsli
cham en DV L s genoem d aldus het concept Het ^ alt de Orde op dat de venvij zing naar beia

Qt^ersciiekkt^ijkviBi iFciamen iTre beiiorsn ioUietelfck concern ten onrechte

ontbredttin de definitie zoals verwoord in het concept Verder komt de \Taag op ofhet daarbij
uitduitend om grensoverschrijdende of ook om binnenlandse transacties kangaan

Op grond vanhet arm s length beginsel dient de beloning \an de DVL getoetstte wordenaan

de hand ’ian de functies acti^iteiten en ri si go s ’i an de D’v L De Orde ’iTaagt zich af hoe de

VOorsteUen in het concept zichverhouden tot de operational substance eisen zoals gedefinieerd
in art 3a UBIBB en de maximum eigen verm ogenseis ’i anartikel Sc van de Wet Vpb Ook is

nietduidelijk of en in ho e^Terre de voorstellenindit concur moeten worden to egepast op voor

^ande jaren Voor de rechtszdcerheid zou het goedzijnmeer duidelijkheid te verschaffen

rondom dit punt

9 2 Adi Dlen£ t^erle}mi^itc]icmen

IndeneenDVL nietzdfstandig dusnietzonder eengarantievangelieerde licham en in staat

zouzijn om ’v reem d vermogen ^an een ongelieerde partij aantetrdcken stelt op basis van de

tek st’^an het conc^t deOrde zich de \Taagofrenteafbrekin dat ge’i alnietistoegestaan terwijl
rente irikomsten mogdijk wel belast zouden zijn of wordt dan automahsch niet voldaan aan

variant Adi

In de derde paragraaf van de concept tekst wordt de CUP methode ^ oorgeschrevenbij het be-

palen van de rente op iedere indi\idude lening In de ’v ierde paragraaf wordt beschrevenhoe

de DVL moetwordenbeloonden deze paragraaf lijkt daarmee iets anders te suggereren dan de

derde paragraaf De Orde ’^■erzoekt m eer verduideHjking op dit punt

Verder via^ de Orde zichaf hoe de zinsnede c^enm hoeverrede I VL ze^^itsidlg
zich verhoudt tot de onzakelijke debiteuren jurisprudentie welke uitduitend een aUes of niets

benadertng lij kt or te schrijven

In het concept beduit zie ook ^ oetnoot 33 bij onderded 9 4 wordt erkend dat er mogeHjk
sprake is van een spantings^ oldtussen de OESO richdijnen en de Kederlandse jurisprudentie
Indien eenbelastingplichtige zekerheid vooraf \Taagt o\ er de toepassing van het arm s length

beginsel ziilen de OES 0 richtlijnen vdgens het concept alsuitgangspunt moeten worden ge

nomen De Orde begrijpt dat de redenhier^Toor is gdegeninhetfeit dat umlaterale zekerhdd

De i }koud^sfJ dil dbcmneni ic cSrik verSromvehJken inag nieS warden \ercpreid aan

rschsz}perconen ke niei betrokken djn igeweezi} bij de sosciandkaining van dh docninem 6
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\K3oraf ook intemationaal verdedi^jaar moefzijii Ditlijkt voor belastingplichtigai bedoeld of

CHibe do eld sen beperking m et zicb meetebrengeii

9 2 Aii ii D €}s tverleii } ^

Als de controil over de kredienisico snietbij de D\ L ligr eti of de DVL onvoldoende financial

edacity heeft om de kredietiisico s te kunnen diagen kunnen deze risico’s niet arm’ 5 length
aan de DVL worden gealloceerd aldus het concept Ten aanzien van de beloning van de DVL

\raagt de Orde zich af wat onder om oldoende financial capacity moet worden voistaan en of

de B asel ni norm en hi erbij nog ste eds m aalge’iTend zij n Te’t ens ’tT aagt deOrdezichafofinhet

ge^ al wel ^vordt ^isldaan aan de operational substance eisen ook automatisch ^vordt’t oldaan

aan control over risk norm en ^an de OESO richtlijnen

Het concept gaat niet in op de behandeHng van valutaverschiUen De tTaag^ of en in hoeverre

’^aluta^esultaten in deze variant wel hietbuiten beschouwing moeten worden gelaten bdioeft

\olgens de Orde verdii delij king

Tot dot verzoekt de Orde om meer duidelijkheid rondom het al dan niet spontaan uitwisselen

\an informatie indien de control over de krediettisico’s niet bij de DVL ligt en of de DVL

onvoldoende financial capacityhe eft om de kredietrisico’ste kunnen dragen Ookrijst de \Taag

wat de gevolgen zijn indien de winst voor belastin^effing niet in aanmerking wordt genomen

door het land waai de control financial capacity wel is gelegen

9 2 Ad iff DfBJE Vre IxT^men

Het concept besluit stelt dat het niet arm’s length is indien het door de DVL gedragen risico

contractueel wordt beperkttot eenb^aaldgeldbedrag Deze passage roeptbij deOrde de \Taag

op waarom het contractueel beperken ’^■an risico’s niet langer arm’s lengdi zou zijn en hoe

zich dit ^ erhoudt tot de veelheid aan APAs die door de Belastingdienst zijn afgegeven in de

afgelopen twintig j aar vo or situati es waarin ri sico
’

s \an DVL
’

s contractueel w er den bep erkt

9 2 2 VoorbeeJdsi}

Het gekozen ’iuorbeeld CJ wdet onbedoeld of bedoeld de suggestie dat^ oor het kunnenuitoe

fenen’i an control o’ier li^ bepaalde functies in Nederland aanwezigmoetenzijn inplaats^ an

dat moet worden onderzocht hoe het besUstraject heeft plaatEge vunden De Orde verzodet te

o\ erwegen of in de gege^ en voorbed den de aar dvan de acti^iteiten in plaats ^ an de functiebe

naming meer benadruktzouden kunnen worden Daaniaast stelt de Orde inhetkader van het

^er^ oten’^■an de rechtszekerheid voor voorbeelden toe te voegen waaruit kan worden afgeleid
hoe bepaaldkan worden of eenDVL tw ervoldoende financial capacity beschikt om dekrediet

risico’ste kunnendi^en

Cash pooling

De Orde stelt vast dat in onder die el 92 an het concept ge en onderscheid wordt gem aakttussen

zgn zefo ing aisf}pooling en notiona as}}poo jjjg terwij 1 de aard ’v an de intercom panv

Iransactiebij zer o balancing cadi poolingtodiwezenlijkandBrs is dan bij notional cadipodirg

Ligeial lan zero balancing cadi pooling wordt bijvoorbeeld aan het einde lan iedere dag of

De irthoiid vsn dii docinngm iz zSrik veriroifwehjken iJiag nisi worden \erzpreid aan

rschsz}perzonen ^e niei betrokken djn igeweezi} bij de ioiziandkoining van dii doemneni 7
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periode het volledige saldo \3ii de deelnemende rekeningen oveigeboefct naar de hoafdreke

ting daiiwel naar de particLpantHn die een tekort hebben dus er ortstaan feitelij k intra grotp

transacties terwijl er bij notional ca^ pooling geen sprake is van onderlinge oveiboekingen
maar d edits van het uitsluitend in’^irtuele zin salderen van de debit enciedilposities de

deelnemende rekeningen op grond ’^an een door iedere partidpant afgegeven zekerheid ten

gpnste van de bank accounting tedinisdiblijten dit payables enreceivabies ten opzidire van

de bank Het concept lijkt in te gaan op situaties van zero balancing cashpoding en de Orde

terzoektde situatie van notional cashpoolinginhetbeduitterder te terdmdelijkenen ofnader

toe te liditen m etname in het Hcht van wat wordt opgem eikt over de behandeling vangaranties
in de contest tan cadipooHng

Hetconc^tspreektverder over de situatie datopbasisvanhetarm’slengthbeginEel eenandere

beloning in vergeHjking met de beloning bij eenkondurende positie van de participant in de

cash pool passend is De Qrde verzodct in het concept te verdiiddijken of m et behufug
’

bedoeld is Conform de OESO richdijnen gaat het er namelijk om dat transacties at

arm
’

s 1 ength worden beprij sd

9A Ga ranties

In de praktijk kunnen gar anti esvoor schuldenbij een ongelieerde partij zotvd door de moeder

maatsdiappij dotvnstream garantiesteUingen als ook door Kn of meerdere dochtermaatschap

pijen L| stream garantiestdlingen worden afgegeten Dit laatste komt voor indien erwezen

lijke actititeitenin de betreffende doditermaatsch^pijenwordenterricht Situaties vangarant

stdlingen door een of meerdere dochtemiaatschappijenzijn in de praktijk taak complex te on^

derbouwen en eennadere todichting zou daarom wenselijk zijn voor de praktijk De Orde be

grijpt echter dat ert oor gekozenis om het concept beduitnis in meet detail verderuitte wer

ken

Voetnoott 33 waarin het concept be sitit stelt dat het nog onzekeris of de hier beschreven ka

rakterisering van het extra ded lan de leningaan degarantienemer gelet op dejurisprudentie
in de context van de Wet Vpb 1969 door de rechter zal worden gei olgcl is opmerkdijk en

draagt naarmening tan de Orde niet bij aan het erea en van duiddijkheid en rechtszdcerheid

Te meer daar het concept besluit vdlgens onderdeel 1 2 ook van toepassing is op jar en waarin

deze wijzigingen nog niet waren gepubliceerd

Atiikel^h dooumentatie

De Orde merkt op dat in het concept lijkt te worden benadriikt dat de documentatieverplichting
zowel op nationde als grensoverschrij dende liansacties metgeHeerde lichamenziet De docu

mentatieveiplichting tan artikel 3b derde lid Wet Vpb is niet nieuw en de Orde tTaagt zich af

wat de aanleiditig is om te benaderukken dat de documentatieveiplichting ook tan toepassing
is opnationale transacties terwijl btj de codificatie tan de documentatieveiplichting ex artikel

Sb derde lid Wet Vpb 1969 inhet verleden er voor gekozenis om extra administrati eve lasten

als gevolg van de docum entatieveiplichting zoveel mogdijk te beperken

Ds irtho^idvan dii dociniigm iz zSrik veriroifwehjken iJiag nisi worden \erzpreid aan

rschsz}perzonen de niei betrokken zijn igeweezi} bij de ioiziandkoining van dii doemnenL 3
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Tot slot

Het komt de Qrde ^ oor dat het concept beduit sterk gericht is op het ^’erdiidelijken ’^’an de

infeipretatie van de OESO richtlijnentenbehoe\E ^ sn het op intemationaal vlak ^■erdedigbaar
niaken \an ’^ errekenphjzen innieuwe situaties van miilatefale zekerheid vooraf Gelet op gel
dende wetge’^ing en jurisprudende en onzekerheid of beschre’^ en wijzigjngen in het concept
ook door de rechter ziilenworden ge’^iolgd ’^ eizoekt de Orde in o’^ier^veging te nemen hoe

situaties vanrechtsonzekerheid bij algehele toepassing van de voorgestelde wijzigingen en in

het bijzonder op jaren waaiin deze wijzigingen nog niet waren gepubiiceerd zouden kunnen

worden gem itige er d

De Orde is ^arne bereid om de punten zoals genoemd in deze reactie nader toe te lichten of

verder uitte weiken

De i }}}oud^^7^} dil dbcuifieni iz vefVomvehJkefj ifiag jieS worden \erzpreid asf}

recf}Sz pef of}ef} die f^ie iKifokkeft djn gewee bij de o af}dkififiif}g dis docwfienf 9
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Subject RE consultatie besluiten verrekenprijzen
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Beste 5 1 26

Dank voor je reactie Met is denk ik een goede zaak als er nog een keen een gesprek komt waarbij de mogelijkheid is om over de

techniek wat vender doorte praten Wat ons betreft was de bespreking van vorige week al een goede uitwisseling We laten bet

initiatief voor een dergelijk gesprek even bij jullie Wij gaan nu vender met de voorbereiding van de publicatie van de besluiten

Vr groet

5 1 26

Van l 5 1 t5itaxiustice nl | 5 1 2e lataxiustice nl

Verzonden maandag 2 mei 2022 13 46

Aan VDI IA 5 1 26 ^minfin nl

CC | 5 1 26 5 1 26 ^oxfamnovib nl

Onderwerp consultatie besluiten verrekenprijzen

5 1 26

Dag 5 1 26

We zouden mogelijk nog schriftelijke input geven over het besluit verrekenprijzen maar we hebben het idee dat we al onze punten

al gemaakt hebben tijdens ons gesprek dus we laten het daarbij In ieder geval wil ik ook van onze kant jullie bedanken voor het

gesprek We praten er graag nog een andere keer verder over door

Vriendelijke groet 5 1 26
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Reacties naar aanleiding van de externe FUB consultatie

In deze notitie zijn te vinden de reacties van externe stakeholders op het concept Besluit

v^installocatie vaste inrichtingen n a v de zgn FUB ronde met daarbij de reactie van het ministerie

van Financien HN directie Verbruiksbelastingen Douane en Internationale aangelegenheden
VDI afdeling Internationale Aangelegenheden lA Uit de reactie \wordt duidelijk in hoeverre

deze reacties hebben geleid tot een wijziging ten opzichte van het concept van januari 2022

Inhoud

1 Commentaar Nederlandse Orde van Belastingadviseurs NOB

2 Commentaar Register Belastingadviseurs RB

2

5

1
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1 Commentaar Nederlandse Orde van Belastingadviseurs NOB

ReacHe van de Orde op het Conceptbesluit WinstaHocade vasts inrichtingen 2022

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs hierna de Orde heeft met veel belangstelling
kennisgenomen van het conceptbesluit winstallocatie vaste inrichtingen 2022 hierna het

conceptbesluit De Orde heeft bij de bestudering van het conceptbesluit aanleiding gevonden voor

de volgende reactie

Algemene opmerkingen1

De Orde merkt op dat op dit moment geen verwijzing naar de specifieke versie van de OESO

richtlijnen bijvoorbeeld 2017 of 2022 in het conceptbesluit is opgenomen Wei wordt er in

voetnoot 12 verwezen naar de 2017 OESO richtlijnen terwiji in januari 2022 een nieuwe versie

van de OESO richtlijnen is gepubliceerd De Orde beveelt aan het conceptbesluit op dit punt te

verduidelijken

NOB 1 Reactie VDI Overnemen De verwijzing naar de OESO richtlijnen 2017 zal aangepast
worden

Ruimte voor afwijking van Besluit bij dubbele belastingheffing paragraaf 1 32

De nieuw toegevoegde passage geeft de Inspecteur de mogelijkheid om van het besluit af te

wijken indien toepassing ervan tot dubbele niet belasting leidt Gelet op de wens om dubbele

belasting te voorkomen en om eventuele geschillen of MAPs over kleine bedragen te voorkomen

geeft de Orde ter overweging om de Inspecteur ook de mogelijkheid heeft om van het besluit af te

wijken indien toepassing ervan tot dubbele belasting leidt

Vender zou de Orde graag verduidelijkt zien wanneer sprake is van dubbele niet belasting
bijvoorbeeld dat het moet gaan om het objectief vallen onder het bereik van een winstbelasting
Daarnaast is de Orde van mening dat vertaalresultaten en timingsverschillen met betrekking tot

het rapporteren van vaste inrichtingswinst en voorkomingswinst niet als dubbele niet belasting
gelden Het zou behuipzaam zijn als dit in het conceptbesluit ook expliciet wordt vermeld

NOB 2a Reactie VDI Niet overnemen De NOB vraagt om meer ruimte voor de inspecteur om af te

kunnen wijken van het besluit indien er sprake is van dubbele belasting Ik verwijs hiervoor ten

overvloede naar hetgeen is beschreven in par 2 3 Dubbele belasting is ongewenst voor die

gevallen kan doorgaans een beroep gedaan worden op een belastingverdrag waardoor er in dit

besluit niet nog meer aandacht aan gegeven hoeft te worden

NOB 2b Het gaat hier om dubbele niet belasting als gevolg van een verschillende interpretatie van

het arm s lengthbeginsel bij een winsttoerekening in relatie tot een naar de winst geheven
belasting Dit zal redactioneel worden aangepast Het voorstel om vertaalresultaten en

timingsverschillen met betrekking tot het rapporteren van vaste inrichtingswinst en

voorkomingswinst niet onder de reikwijdte te laten vallen is dan overbodig omdat dit in beginsel
niet gaat om een verschillende interpretatie van het arm s lengthbeginsel Dit zal in de tekst ten

overvloede verduidelijkt worden

Voorkeur voor capital allocation approach paragraaf 2 2 13

Het Besluit vermeldt terecht dat het lichaam in zijn geheel een gelijke kredietwaardigheid heeft als

de vaste inrichting Ten einde dit ook aan te sluiten bij de vermogensallocatie aan de vaste

inrichting wordt in de uitwerking gekeken naar het risicoprofiel waardoor er meer of minder

vermogen aan de vaste inrichting dient te worden toegerekend Voor bepaalde belastingplichtigen is

het besluit makkelijk uitvoerbaar bijvoorbeeld voor banken die bepaalde financiele ratio s op

schuldenaren toepassen In de dagelijkse praktijk doen zich veel praktische uitdagingen voor daar

velen onbekend zijn met het uitwerken van het risicoprofiel Ter vermijding van veel onzekerheden

bij belastingplichtigen en de belastingdienst ziet de Orde graag meer ruimte voor de inspecteur

belastingplichtigen toe te staan aan te sluiten bij de voor hen bekende

vermogensallocatiesystemen zolang dit niet leidt tot dubbele belasting en dubbele niet belasting
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Tevens zien wij graag meer handvaten op welke wijze het risicoprofiel de vermogensallocatie
concreet bemvioedt zodat de belastingplichtigen de vermogensallocatie beter kan maken en

documenteren

NOB 3a Reactie VDI Niet overnemen Het besluit heeft als doel richting te geven aan de

toepassing van het arm s iengthbeginsei en wii daardoor de ruimte juist beperken
We achten het besluit niet de piek om meer handvaten te geven over de wijze waarop het

risicoprofiel de vermogensallocatie zou beTnvIoeden gelet op het casuTstisch karakter daarvan

Het valt de Orde op dat in paragraaf 2 2 1 wordt aangegeven dat de winsttoerekening aan de vaste

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

vergelijkbare activiteiten onder vergelijkbare omstandigheden Dit is naar de mening van de Orde

eerder een argument voor toepassing van de thin capitalisation approach dan een onderbouwing
voor voorkeursmethode van de capital allocation approach Wellicht is het mogelijk dit argument te

verduidelijken

NOB 3b Reactie VDI Geen aanpassing nodig We begrijpen wel de opmerking van de Orde

Daarom kan er afgeweken worden van de toegepaste vermogensallocatie indien de uitkomst niet

arm s length is zie hiervoor het eind van par 2 2

Voorkeur voor fungibility approach schrappen voorkeur voor tracing approach
paragraaf 1 3 en 2 2 2]

4

De Orde merkt over het schrappen van de verwijzing naar de tracing approach graag het volgende
op De Orde verwacht dat zonder de tracing approach het voorgestelde conceptbesluit slechts

beperkt ruimte aan belastinginspecteurs biedt mee te bewegen met allocatie door andere landen

ook als die allocatie arm s length is en op goede argumenten is gebaseerd bijvoorbeeld onder de

tracing approach Het is onze verwachting dat het schrappen van de tracing approach eerder tot

meer geschillen zal leiden dan tot minder geschillen De Orde doet daarom de suggestie om het

Besluit zodanig aan te passen dat de tracing approach toegestaan blijft voor zover deze methode in

de gegeven omstandigheden tot een arm s length uitkomst resulteert

NOB 4 Reactie VDI Niet overnemen Het besluit benoemt in beginsel de voorkeur voor de

fungibility approach en biedt daarom nog steeds de ruimte voor een andere methode als de

uitkomst arm s length is Het is dan ook in het onderhavige geval mogelijk om af te wijken 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

Uitgaan van WEV en jaarlijkse herwaardering activa voor allocatie EV W

paragraaf 2 2 1

5

Wat zijn de overwegingen geweest voor jaarlijkse herwaardering en in hoeverre is dit realistisch

qua uitvoerbaarheid zie het voorbeeld hieronder voor een merkwaardige uitkomst Op basis van

de jurisprudentie lijkt er geen noodzaak te zijn om jaarlijks te herwaarderen Vender merkt de Orde

op dat een dergelijke jaarlijks bepaalde allocatie van kosten van vermogensbestanddelen ook de

vraag met zich brengt hoe waardeverschillen van de vermogensbestanddelen zelf tot uitdrukking
dienen te komen Denk aan een on gerealiseerd valutaresultaat op een lening valt dit resultaat

deels in de hoofdhuiswinst en de vaste inrichtingswinst conform de jaarlijks bepaalde allocatie Of

dient dit risico voor wat betreft de allocatie separaat getoetst te worden met in achtneming van de

significant people functions Dient dan ook de kostenallocatie voor wat betreft de rente geschoond
te worden van dit valuta effect

Voorbeeld Een Nederlands lichaam heeft in jaar 1 1000 activa 0 eigen vermogen en 1000 vreemd

vermogen De activa bestaan uit een in Nederland gelegen onroerend goed van 500 en een in

Duitsland gelegen onroerend goed van 500 Daar 500 van het Duitse onroerend goed aan Duitsland

wordt toegerekend wordt met toepassing van de capital allocation approach 500 vreemd

vermogen aan de vaste inrichting toegerekend In jaar 2 bedraagt de WEV van het Nederlandse

onroerend goed 2500 en van het Duitse onroerend goed 100 Wanneer we uitgaan van de WEV en

jaarlijkse herwaardering van de activa voor de allocatie van het EV W resulteert dit in jaar 2 tot

een toerekening van H 38 5 vreemd vermogen 100 2500 100 1000 aan de vaste

inrichting Dit roept veel wijzigingen en mogelijke discussies op zoals de hierboven geschetste

3 I

1563663 00017



valutarisico allocatieproblematiek De Orde stelt voor een optie toe te voegen voor toepassing van

de historische waardering daar dit veel beter uitvoerbaar is Daardoor waarschijniijk aantrekkeiijk
voor zowel de belastingdienst als de belastingpiichtigen

NOB 5 Reactie VDI Niet overnemen De genoemde eiementen uit paragraaf 2 2 1 zijn geen

nieuwe inhoudeiijke wijzigingen ten opzichte van het vorige besluit Omdat VDI zich gereaiiseerd
heeft dat jaarlijkse herwaardering zekere compiexiteit met zich meebrengt is expliciet benoemd

dat de Belastingdienst zich flexibel zai opstellen bij de beoordeiing op basis van dit complexe
conceptuele kader

Interest dealing paragraaf 4 3]6

In paragraaf 4 3 staan de mogelijkheden tot interne interest deaiings beschreven De Orde schetst

in dit kader graag het volgende voorbeeld Een Nederlands iichaam heeft 1500 activa waarvan

1000 risicoloze activa en 500 risicovolle activa 200 eigen vermogen en 1300 vreemd vermogen

De 500 risicovolle activa is voiledig gefinancierd met een limited recourse lening die slechts verhaai

heeft op de risicovolle activa Aan de vaste inrichting wordt 500 risicovolle activa toegerekend
Gelet op het risico van de vaste inrichting zou 200 eigen vermogen aan de vaste inrichting moeten

\«orden toegerekend en 0 aan de generate onderneming In deze casus zouden we verwachten

dat de 500 iimited recourse iening toegerekend wordt aan de vaste inrichting waarvan 200 500

vreemd vermogen 200 eigen vermogen als interne lening van de vaste inrichting aan de

generate onderneming moet worden beschouwd De Orde geeft daarom ter overweging in het

besiuit ook voor een dergelijke situatie een interne interest dealing te erkennen

NOB 6 Reactie VDI Niet overnemen In het besluit wordt het PE Report gevolgd welke aangeeft
dat interestdealings slechts worden aangenomen voor het belonen van de treasury functie en niet

een roi spelen bij de toerekening van de hoeveeiheid eigen en vreemd vermogen gelet op het feit

dat deze allocatie plaatsvindt op basis van een van de in het PE Report beschreven methoden

Het voorbeeld van de NOB heeft een zeer casuTstisch karakter In bijzondere gevallen kan echter

op basis van het besluit wel afgeweken worden van de voorkeursvariant om tot een arm s length
uitkomst te komen

Significant people functions relevant voor de allocatie van activa en risico s

paragrafen 2 2 1 3 en 4 3]

7

Met betrekking tot de significant people functions voor de aliocatie van activa en risico s staat in

het besluit Significant peopie functions zijn gerelateerd aan de mensen die de activiteiten

verrichten met betrekking tot het aangaan en beheren van risico s Onder verwijzing naar het PE

Report uit 2008 zou naar de mening van Orde hier nog moeten worden toegevoegd en met

betrekking tot de eigendom van de activa

NOB 7 Reactie VDI Overnemen van de suggestie De NOB heeft dit terecht opgemerkt

Verwijzing naar paragraaf 1 4 paragraaf 2 3]8

Paragraaf 2 3 bevat een verwijzing naar paragraaf 1 4 in het conceptbesiuit dit moet vermoedeiijk

paragraaf 1 3 zijn

NOB 8 Reactie VDI Overnemen van de suggestie De NOB heeft dit terecht opgemerkt

9 Functie analyse i p v functionele analyse paragraaf 5 1]

In het conceptbesiuit wordt gesproken over een functionele analyse welke verwijst naar de

verrichte functies de gelopen risico s en de gebruikte activa In de eerste passage van paragraaf
5 1 worden de significant people functions aangehaald Het lijkt hier slechts over de functies te

gaan en niet over de gelopen risico s en de gebruikte activa Het oude winstallocatiebesluit

gebruikt in onze ogen terecht de term functie analyse voor situaties waarin slechts naar de

uitgeoefende functies wordt gekeken Vervanging van deze term door functionele analyse creeert

naar de mening van de Orde verwarrende terminologie De Orde doet de suggestie de terminologie
van het oude besluit op dit punt te volgen

4 I
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NOB 9 Reactie VDI Niet ovememen Er is bewust een keuze gemaakt om met functionele

analyse aan te sluiten bij het Verrekenprijsbesluit en de gangbare benaming van deze analyse in

de praktijk waarin de uitgeoefende functies maar ook de gelopen risico s en gebruikte active

worden gevat Aldus is gekozen functionele analyse in dit besluit te hanteren w aar eerst functie

analyse stond

5 I
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2 Commentaar register belastingadviseurs RB

Algemeen
In het algemeen kunnen wij opmerken dat wij de besluiten kunnen volgen en de daarin opgenomen

aanpassingen kunnen plaatsen in de maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen

Winstallocatiebesluit vaste inrichtingen
Zie de algemene opmerking Betreft ook een actualisatie

RB 1 Reactie VDI Niet overnemen

6 I
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Reacties naar aanleiding van de externe FUB consultatie

In deze notitie zijn te vinden de reacties van externe stakeholders op het concept

verrekenprijsbesluit n a v de zgn FUB ronde met daarbij de reactie van het ministerie van

financien FIN directie Verbruiksbelastingen douane en Internationale aangelegenheden VDI

afdeling Internationale aangelegenheden lA Uit de reactie wordt duidelijk in hoeverre deze

reacties hebben geleid tot een wijziging ten opzichte van het concept van januari 2022

Er is ook een gesprek geweest met de NGO s waarin we het Verrekenprijsbesluit nader hebben

toegelicht Dit heeft niet tot een schriftelijk commentaar geleid

Inhoud

1 Commentaar Nederlandse Orde van Belastingadviseurs NOB

2 Commentaar register belastingadviseurs RB

2

12
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1 Commentaar Nederlandse Orde van Belastingadviseurs NOB

Reactie van de NOB op het conceptbesluit zoals door de NOB ontvangen op 5 april 2022

Internationaal Belastingrecht Verrekenprijzen toepassing van het arm s iengthbeginsel en de

Transfer Pricing Guidelines For Multinationai Enterprises and Tax Administrations OESO

richtlijnen

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs hierna de Orde heeft met belangstelling
kennisgenomen van bovengenoemd conceptbesluit hierna het concept De Orde heeft daarin

aanleiding gevonden voor de volgende reactie Onderstaande reactie sluit aan bij de volgorde van

onderwerpen de nummering en de afkortingen in het concept

De Orde hecht eraan op te merken dat zij zich uit praktische overwegingen heeft beperkt tot het

geven van een reactie op een aantal hoofdzaken hetgeen overigens geen instemming inhoudt met

de overige zaken en of met het concept besluit

1 Inleiding

Wellicht ten overvloede moet worden opgemerkt dat de OESO richtlijnen eerder dit jaar 2022 zijn

geupdatet De Orde verzoekt om die reden verwijzingen in het concept naar de OESO richtlijnen
van 2017 aan te passen

RN Overnemen Terechte constatering

1 2 Aanleiding van het besluit

Paragraaf 1 2 van het concept geeft aan dat de wijzigingen ook van toepassing zijn op jaren waarin

deze w^ijzigingen nog niet waren gepubliceerd In paragraaf 2 1 is de positie daarentegen vervallen

dat de OESO richtlijnen directe working hebben in de Nederlandse rechtspraktijk Paragraaf 1 5

gebruikt de bevifoording inzicht te geven in de wijze waarop het arm s length beginsel in de

praktijk dient te worden toegepast Vervolgens wordt op een aantal plaatsen in het concept besluit

wel degelijk een directe werking cq toepassing van de OESO richtlijnen bepleit zelfs in gevallen
waarin dit niet in lijn is met de Nederlandse jurisprudentie Het al dan niet hebben van

rechtstreekse werking is in de praktijk vaak een onderwerp van discussie en behoeft naar mening
van de Orde verduidelijking Vanwege deze onduidelijkheid pleit de Orde ervoor om voor bepaalde
situaties en voor bepaalde transacties in het bijzonder de wijzigingen in onderdeel 9 van het

concept besluit met betrekking tot dienstverleningslichamen en de delineation van garanties een

grandfathering te overwegen

RN Niet overnemen De OESO richtlijnen zijn geen onderdeel van de Nederlandse wet en hebben

daardoor geen directe werking maar worden wel beleidsmatig omarmt als interpretatie van het

arm s iengthbeginsel Een beleidsbesluit is niet bindend voor de belastingplichtige en de rechter

Daarom is opgenomen in concept besluit dat in situaties waarbij zekerheid vooraf wordt gevraagd
deze zekerheid i in internationaal verband verdedigbaar moet zijn in overeenstemming met de

OESO richtlijnen en ii de gegeven zekerheid aan de Nederlandse wet en regelgeving moet

voldoen Bij de beoordeling van de aangifte staat de Nederlandse wet en regelgeving inclusief de

Nederlandse jurisprudentie centraal en kunnen de OESO richtlijnen helpen bij de interpretatie van

het arm s iengthbeginsel

1 3 Verrekenprijzen en toezicht

Indien de doelstelling van het concept is om nadere invulling te geven aan de toepassing van het

arm s length beginsel zoals geformuleerd in de OESO richtlijnen vraagt de Orde zich af of het in

het verlengde van die doelstelling wel passend is om in het concept in te gaan op mogelijke
situaties van boetes zoals verwoord in voetnoot 4

RN Niet overnemen Deze voetnoot is geen wijziging ten opzichte van het huidige besluit Met

deze voetnoot die in het besluit van 2018 is gei ntroduceerd wordt aangeven dat het niet

onmogelijk is in de context van de toepassing van artikel 8b Wet Vpb 1969 dat er boetes worden

opgelegd Dit werd tot dat moment op basis van de parlementaire geschiedenis verondersteld

1563664 00018



1 5 Relatie met de OESO richtlijnen

De Orde stelt vast dat belastingplichtigen in de praktijk in toenemende mate worden

geconfronteerd met situaties van dubbele heffing als gevolg van discussies op het gebied van

verrekenprijzen tussen Nederland en andere landen Gepubliceerde statistieken laten dit ook zien

Dit lijkt enerzijds het gevolg van verschillen in interpretatie van de OESO richtlijnen door

Nederland en andere OESO lidstaten en anderzijds het gevolg van verrekenprijsgeschillen tussen

Nederland en landen die geen lid zijn van de OESO en de OESO richtlijnen niet hebben omarmd

De Orde stelt zich de vraag waarom onderdeel 1 5 \wel ingaat op situaties van voorkoming van niet

heffing maar niet ingaat op situaties van voorkoming van dubbele heffing

HN Niet overnemen Dubbele belasting als gevolg van verschillende interpretaties van het arm s

lengthbeginsel \wordt zoveel mogelijk opgelost via overlegprocedures Voor ongewenste dubbele

niet belasting bestaat er niet een dergelijk mechanisme tot en met 2021 per 1 januari 2021 zijn
artikel 8b Wet Vpb 1969 e v in werking getreden

2 5 Aggregatie van transacties par 3 9 3 12

De Orde vraagt zich af of met het oog op administratieve lasten een materialiteitsgedachte kan

worden overwogen bij het identificeren van individuele transacties zoals verwoord in de tweede

paragraaf van onderdeel 2 5

FIN Niet overnemen Deze alinea is opgenomen in relatie tot het opiossen van dubbele heffing en

dubbele niet heffing waarbij mismatches herleid moeten kunnen worden naareen transactie

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

In vergelijking met het huidige besluit van 22 april 2018 valt het de Orde op dat een wijziging is

aangebracht in het concept van goed vergelijkbare grootheden naar Vn hoge mate vergelijkbare
grootheden Deze taalkundige wijziging lijkt een nauwere bepaling te suggereren De Orde vraagt
zich of deze wijziging voor de praktijk wenselijk is

FIN Deels overnemen Middels de wijziging is beoogd beter bij het taalgebruik in de OESO

richtlijnen aan te sluiten ’high reliability par 3 62 Vanuit die gedachte is in het nieuwe concept

vergelijkbare vervangen door betrouwbare

Ten tweede vraagt de Orde zich af waarom het concept besluit onderscheid maakt tussen

vergelijkingsmateriaal wat bestaat uit in hoge mate vergelijkbare grootheden enerzijds en

anderzijds situaties waarbij gebruik wordt gemaakt van materiaal dat op het gebied van

vergelijkbaarheid gebreken vertoont die niet kunnen worden gekwalificeerd en of gekwantificeerd
In laatstgenoemde situatie stelt het concept dat de interquartile range moet worden toegepast In

geval van een correctie dient er volgens het concept dan te alien tijde te worden gecorrigeerd naar

de mediaan De Orde merkt op dat in de praktijk de interquartile range nagenoeg altijd al wordt

toegepast behoudens waar feiten en omstandigheden eventueel anders rechtvaardigen De

intentie van deze wijziging in het concept is voor de Orde dan ook niet duidelijk

FIN Niet overnemen Middels de wijziging is beoogd beter bij de OESO richtlijnen aan te sluiten

onder andere par 3 62 Daarnaast verduidelijkt het concept besluit hoe in dergelijke situaties

gecorrigeerd zal worden

2 8 3 Steunmaatregelen

De Orde stelt het op prijs dat belastingplichtigen de mogelijkheid wordt geboden om voorwaarden

waaronder de prijs aan te passen in verband met ontvangen of te verwachten overheidssteun

Deze mogelijkheid wordt geboden met dien verstande dat belastingplichtigen moeten kunnen

aantonen dat onafhankelijke derden onder vergelijkbare omstandigheden de voorwaarden ook

zouden hebben aangepast Bij gebrek aan publiekelijk beschikbaar vergelijkbaarheidsmateriaal
vraagt de Orde zich af hoe realistisch het voor belastingplichtigen is om redelijkerwijze te kunnen

voldoen aan dit vereiste en aan te tonen dat vergelijkbare ongelieerde lichamen onder

vergelijkbare omstandigheden op vergelijkbare wijze een aanpassing zouden zijn overeengekomen
Indien dit realistisch wordt geacht dan vraagt de Orde om praktische handvatten te verstrekken
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hoe dergelijk aangepaste voorwaarden kunnen worden aangetoond indachtig de afwezigheid van

publiekelijk beschikbaar vergelijkbaarheidsmateriaal

RIM IMiet overnemen We realiseren ons dat het lastig is gezien de bijzondere situatie Echter als

belastingplichtige een positie inneemt dient de belastingplichtige te kunnen onderbouwen hoe tot

die positie is gekomen

3 1 Inleiding

Het concept stelt dat de comparable uncontrolled price CUP methode in de praktijk moeilijk

toepasbaar is Dit uitgangspunt is volgens de Orde onjuist of op z n minst onvolledig aangezien op

het gebied van financiele transacties de CUP methode in de praktijk juist de meest gangbare
methode is zoals in onderdeel 9 van het concept besluit zelf ook wordt benoemd Bovendien is

het in gevallen van niet financiele transacties niet zo dat de TNMM in alle gevallen ook een goed
alternatief is

RN Niet overnemen In voetnoot 9 wordt expliciet erkend dat bij financiele transacties in

voorkomende gevallen vaak wel een CUP te vinden is Het concept besluit vermeldt niet dat de

TNMM een goed alternatief is het geeft alleen aan dat die veel gebruikt wordt

5 3 Moeilijk te waarderen immateriele activa par 6 186 t m 6 195]

De Orde stelt vast dat in vergelijking met het huidige besluit van 22 april 2018 grate

afwijkingen is vervangen door aanmerkelijke afwijkingen De wijziging lijkt een vernauwing van

de bepaling te suggereren

RN Overnemen Met de wijziging was beoogd beter bij de tekst van de OESO richtlijnen aan te

sluiten Omdat er geen beleidswijziging is beoogd zal om verwarring te voorkomen de wijziging
worden teruggedraaid

Het valt de Orde bovendien op dat de wijziging niet is doorgevoerd in de passage waar wordt

uitgelegd wat een grote afwijking is meer dan 20

RN Niet overnemen gezien reactie hierboven

6 2 1 Lijst van aandeelhoudersactiviteiten

Het concept stelt in voorbeeld 4 dat verslag rapportage over het gevoerde te voeren milieubeleid

sociaal beleid en beleid ten aanzien van duurzaam ondernemen als aandeelhoudersactiviteiten

kwallficeren Deze visie Is naar mening van de Orde niet in lijn met maatschappelljke

ontwikkelingen Vandaag de dag hebben environmental social and governance ESG activiteiten

niet perse uitsluitend een aandeelhouderskarakter Het zou goed zijn als in het definitieve besluit

meer aandacht aan deze ontwikkelingen wordt besteed inclusief een visie hoe met kosten die

samenhangen met ESG activiteiten binnen de groep naast kosten voor verslag rapportage moet

worden omgegaan

RN Overnemen De Orde merkt terecht op dat ESG kosten niet uitsluitend

aandeelhoudersactiviteiten zIjn In voorbeeld 4 zal de volgende tekst worden verwijderd
verslag rapportage over het gevoerde te voeren milieubeleid sociaal beleid en beleid ten aanzien

van duurzaam ondernemen

6 3 De vereenvoudigde methode voor diensten met beperkte toegevoegde waarde

par 7 43 t m 7 65

In vergelijking met het huidige besluit van 22 april 2018 vraagt de Orde zich af of ten aanzien

van de toepassing van de vereenvoudigde methode voor diensten met beperkte toegevoegde
waarde de wijziging van de tekst en verwijzing naar voetnoot 17 een verandering van tot op

heden goedkeurend beleid betekent De Intentie van de wijziging van deze tekst behoeft nadere

toelichting met name omdat de mogelijkheid van het uitsluitend doorbelasten van bepaalde kosten

at cost voor bepaalde type ondernemingen met name in de financiele sector zeer relevant is

RN Niet overnemen Middels de wijziging in het concept besluit is het goedkeurend beleid

geschrapt Wel is nog mogelijk om op grond van de voorwaarden zoals die gelden in de OESO
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richtlijnen kosten zonder winstopslag door te belasten Een nadere toelichting lijkt daarom niet

nodig

6 4 Contract research en contract manufacturing

De Orde vraagt zich af wat de intentie is van het expliciet toevoegen van voorbeeid J aan bet

concept besluit

HN Niet overnemen Dit voorbeeid is ook in het huidige besluit opgenomen Het geeft aan hoe in

de praktijk met contract research en contract manufacturing dient te worden omgegaan

Bijdragen aan een cost contribution arrangement CCA hoofdstuk VIII7

Hoewel de Orde herkent dat het conceptueel meer afstand nemen van kosten als basis voor het

vaststellen van de reiatieve bijdrage van iedere deeinemer aan een CCA aansiuit bij OESO

ontwikkelingen is dit in de praktijk voor belastingplichtigen vaak omi uitvoeringstechnische redenen

niet altijd wenselijk

FIN Niet overnemen Het is onduidelijk of de Orde hier een wijziging beoogt Puur

uitvoeringstechnische redenen kunnen geen reden zijn om af te wijken van het arm s

iengthbeginsei

Inkopen in concernverband sectie D 8 van hoofdstuk I8

De Orde vraagt zich af of het verwijderen van de tekst waarblj de netto operatlonele winst

gerelateerd wordt aan de kosten ook betekent dat met het concept meer ruimte zai worden

gegeven voor commissieachtige beloningen voor inkoopkantoren in piaats van een vergoeding van

kosten met een beperkte mark up Commissieachtige beioningen in inkoopsituaties komen tussen

onafhankelijke derden namelijk veeivuldig voor

HN Overnemen Het wegiaten van deze tekst is niet beoogd ais een wijziging van beieid De tekst

zai worden teruggepiaatst

Financiele transacties9

Het commentaar van de Orde op het onderdeel financiele transacties concentreert zich overwegend
op de volgende drie aspecten

a Het verband tussen de voorstelien in het concept met de huidige Nederlandse

jurisprudence in het bijzonder het arrest van de Hoge Raad van 25 november 2011 nr

08 05323

b Moment van inwerkingtreding in het bijzonder van de voorsteilen voor

dienstverieningslichamen en deiineation van garanties en

c Voor sommige onderwerpen zou het de uitvoering ten goede komen indien deze in meer

detaii worden uitgewerkt inciusief voorbeeiden zoals hierna verder benoemd

Evenais de overige gegeven reacties siuit het commentaar op het onderdeei financieie transacties

aan bij de voigorde van onderwerpen de nummering en de afkortingen van het concept

FIN Niet overnemen Op de verschillende onderdelen wordt op andere piekken in de reacties

ingegaan

9 1 1 Karakterisering van de transactie

De Orde mist in dit onderdeei een duidelijk verband met het arrest van de Hoge Raad van 25

november 2011 nr 08 05323 De Orde is van mening dat een toeiichting op de verhouding tussen

toepassing van de in het concept beschreven benadering onder verwijzing naar de OESO richtiijnen
par 10 4 tot en met 10 18 waaronder begrepen een mogelijke herkwalificatie van leningen in

kapitaai en het arrest misverstanden in de praktijk bij de toepassing van het besluit en daarmee

rechtsonzekerheid voor beiastingpiichtigen kan worden voorkomen
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HN Niet ovememen Paragraaf 9 1 6 gaat volledig over de link tossen dit arrest en de hoidige
OESO richtlijnen In paragraaf 9 2 is opgenomen hoe wordt omgegaan met situaties van zekerheid

vooraf Deze volgorde is bewust zo aangehouden

Het onderdeel 9 1 1 van het concept bespreekt de situatie van gebrek aan control en of financial

capacity bij intra group leningen en de allocatie van risico s en de daarmee gepaard gaande
vergoeding In het concept wordt niet ingegaan op de kwalificatie van de vergoeding is het rente

een service fee wat relevant is onder meer in het kader van de toepassing van de EBITDA regels
BTW verdragstoepassing en beneficial ownership De Orde verzoekt dan ook in het concept de

kwalificatie te verduidelijken

FIN Niet ovememen Nederland voIgt hier de OESO richtlijnen deze hebben zich hier niet over

uitgesproken

9 1 2 Het tweezijdig perspectief

Volgens het concept zal de ongelieerde uitlener met inachtneming van de door hem uitgeoefende
functies en zijn positie in de markt zijn risico s zoveel mogelijk willen beperken Een ongelieerde
uitlener 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 aldus het concept Naar de mening van de Orde is deze stelling niet juist c q

te kort door de bocht Immers hoe groter het risico hoe hoger het rendement en voor het

accepteren van risico s heeft iedere partij zijn eigen overwegingen Er zijn bijvoorbeeld diverse

partijen actief in de markt die juist below investment grade leningen verstrekken of proberen op te

kopen De Orde verzoekt deze stelling in het besluit dan ook te nuanceren

RN Niet ovememen Deze tekst bevat geen wijziging ten opzichte van het huidige besluit en

beoogt aandacht te vragen voor situaties waarbij een belastingplichtige nader zal moeten uitleggen
dat de situatie aan het arm s lengthbeginsel voldoet

9 1 3 Credit rating en investment grade

Volgens het concept zal een uitlener slechts in bijzondere situaties bereid zijn om bij de ongelieerde
inlener een lagere credit rating dan BBB te accepteren Deze stelling is naar de mening van de

Orde niet correct In financiele databases zoals bijvoorbeeld Bloomberg Professional zijn talloze

voorbeelden te vinden van obligates die zijn uitgegeven door below investment grade companies
Ook zijn er talloze Nederlandse ondernemingen die een creditrating hebben onder de BBB en die

nog steeds bankfinanciering weten aan te trekken De Orde verzoekt voormelde stelling met

inachtneming van het voorgaande in het besluit te nuanceren en of nader toe te lichten De wijze
van vaststellen van de rating behoeft verduidelijking Er zijn immers niet van alle

belastingplichtigen officiele ratings beschikbaar van ratingbureaus zoals Standard Poor s of

Moody s

De Orde vraagt zich af of het niet te strikt is om de grens bij BBB te leggen Zo ligt van diverse

ondernemingen de S P rating lager Daarnaast lijkt het strijdig met het arm s length beginsel om

een bewijsvermoeden te introduceren dat leningen aan vennootschappen met een lagere rating dan

BBB als onzakelijk worden aangemerkt gelet op het felt dat marktdata beschikbaar zijn waaruit

blijkt dat veelvuldig transacties plaatsvinden tussen derden waarbij een lagere rating geldt De

Orde verzoekt in het besluit op voornoemde punten in te gaan

Volgens het concept zal een ongelieerde inlener in het algemeen geen leningstransactie aangaan

waardoor zijn kredietwaardigheid onder het niveau van investment grade BBB zal dalen Ook in

ongelieerde verhoudingen worden echter geldleningen verstrekt aan partijen die een

kredietwaardigheid hebben onder het niveaus van investment grade BBB Hierbij valt te denken

aan private equity transacties De beslissing om al dan niet een leningtransactie aan te gaan hangt
volgens de Orde mede af van bijvoorbeeld de investeringsopportunity en het verwachte

rendement waarbij ondernemens niet zelden een rooskleuriger beeld hebben dan anderen

Daarnaast verandert de rating vaak gedurende de looptijd van de lening De Orde verzoekt daarom

het besluit met inachtneming van het voorgaande te nuanceren en nader toe te lichten

Bij een gelieerde financieringstransactie die leidt tot een dusdanige vermogensverhouding en

rentelasten dat na het aangaan van de financieringstransactie de inlenende concernvennootschap
onvoldoende kredietwaarding is zal volgens het concept de inlenende concernvennootschap

1563664 00018



aannemelijk moeten maken dat sprake is van een onder arm s length voorwaarden

overeengekomen lening Naar de mening van de Orde is hier voor wat betreft de

bewijslastverdeling sprake van strijdigheid met het bepaaide in artikei 8b lid 3 Wet Vpb 1969

indien aan de in dit lid neergelegde documentatieverplichting is voidaan De Orde verzoekt het

besluit op dit punt aan te passen en of nader toe te iichten

FIN Niet overnemen Het concept besluit geeft aan dat ais een inlener een credit rating heeft die

iager is dan BBB een uitlener siechts in bijzondere situaties bereid is om die te accepteren Dit is

een indicatie en geeft niet aan dat per definitie sprake is van een onmogelijke situatie Als de

beiastingpiichtige kan aantonen dat in ongelieerde verhoudingen onder vergelijkbare

omstandigheden vergelijkbaar wordt gehandeld kan op grond van artikei 8b Wet Vpb 1969 dit ook

in gelieerde verhoudingen geaccepteerd worden De opmerking beoogt aandacht te vragen voor

situaties waarbij beiastingpiichtige meer zai moeten uitieggen dat een situatie voidoet aan het

arm s iengthbeginsei Overigens was dit ook in het huidige besiuit ai zo opgenomen en is dit geen

wijziging van beieid

9 1 4 Impliciete steun

Bij het bepaien van de credit rating van een lichaam kan de mate waarin er sprake is van impliciete
steun van gelieerde lichamen binnen de groep een rol spelen De impiiciete steun resuiteert in een

zogenaamde afgeieide credit rating voor het inienende lichaam Uit het concept blijkt niet of de

afgeleide credit rating aiieen van beiang is voor het bepaien van de hoogte van de rente op een

intra group lening of dat de betere afgeleide credit rating ook effect kan hebben op de omvang

van de lening De Orde is van mening dat de afgeleide credit rating niet alleen van invioed kan zijn

op de rente maar ook van invioed kan zijn op de omvang van de iening en de Orde verzoekt

daarom het concept op dit punt te verduideiijken

RN Overnemen De Orde merkt terecht op dat de afgeieide credit rating ook van beiang kan zijn
voor het bepaien van de omvang van de lening We zuiien dit expliciet toevoegen in het besluit

9 2 Dienstverleningslichamen

Een bijzondere vorm van financieie dienstveriening die binnen de groep voorkomt betreft

transacties aangegaan door belastingpiichtigen waarbij de daarmee gepaard gaande
werkzaamheden hoofdzakelijk bestaan uit het rechtens dan wel in feite direct of indirect ontvangen
en betalen van rente royalty s huur of leasetermijnen onder welke naam en in weike vorm dan

ook Lichamen waarin deze activiteiten hoofdzakelijk piaatsvinden worden dienstverleningslichamen
DVL s genoemd aidus het concept Het vait de Orde op dat de verwijzing naar betaiingen aan

onderscheidenlijk van lichamen die behoren tot hetzelfde concern ten onrechte ontbreekt in de

definitie zoais verwoord in het concept Vender komt de vraag op of het daarbij uitsiuitend om

grensoverschrijdende of ookom binnenlandse transacties kan gaan

RN Niet overnemen Deze definitie van dienstverieningsiichaam beoogt ook situaties te omvatten

waarbij extern wordt ingeieend en gelieerd doorgeieend De definitie omvat zowei binneniandse als

grensoverschrijdende transacties

Op grond van het arm s iength beginsel dient de beioning van de DVL getoetst te worden aan de

hand van de functies activiteiten en risico s van de DVL De Orde vraagt zich af hoe de voonsteilen

in het concept zich verhouden tot de operational substance eisen zoais gedefinieerd in art 3a

UBIBB en de maximum eigen vermogenseis van artikei 8c van de Wet Vpb Ook is niet duideiijk of

en in hoeverre de voorsteiien in dit concept moeten worden toegepast op voorgaande jaren Voor

de rechtszekerheid zou het goed zijn meer duideiijkheid te verschaffen rondom dit punt

RN Niet overnemen Het Verrekenprijsbesluit geeft nadere invuliing aan de toepassing van het

arm s iengthbeginsei zoais opgenomen in artikei 8b Wet Vpb 1969 en artikei 9 OESO

modeiverdrag en uitgewerkt in de OESO richtiijnen Het besluit bevat geen regels maar een

interpretatie van de OESO richtiijnen Het besiuit is voor de Beiastingdienst uitgangspunt is bij de

uitvoering met betrekking tot de beoordelingi van verrekenprijzen maar niet bindend voor

beiastingpiichtigen In beginsei is er sprake van een dynamische interpretatie Dat neemt niet weg

dat er sprake kan zijn van voortschrijdend inzicht bij deze interpretatie die ieidt tot een betere

verwoording van de uitieg van het arm s iengthbeginsei en daarom altijd gebruikt kan worden bij
de beoordeiing van transacties die voor de publicatie van die verwoording in een beleidsbesiuit

hebben plaats gevonden Daarbij staat het de beiastingpiichtige vrij de interpretatie van het
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beginsel van de zijde van de Belastingdienst te weerieggen Gelet op het feit dat hier niet sprake is

van bindende wet en regelgeving is overgangsrecht wat door de Orde gesuggereerd wordt niet

aan de orde

Artikei 8c Wet Vpb 1969 gaat niet over de zakelijke beloning van een lichaam Ook de substance

eisen van artikei 3a UBIBB hebben geen directe relatie met de zakelljk beloning Ook in jaren

voorafgaand aan de publicatie van het Besluit dient de beloning van de DVL getoetst te worden aan

de hand van de functies activiteiten en risico s van de DVL Het besluit kan behuipzaam zijn om dit

te toetsen

9 2 Adi Dienstverleningslichamen

Indien een DVL niet zelfstandig dus niet zonder een garantie van gelieerde lichamen in staat zou

zijn om vreemd vemnogen van een ongelieerde partij aan te trekken stelt op basis van de tekst

van het concept de Orde zich de vraag of renteaftrek in dat geval niet is toegestaan terwiji rente

inkomsten mogelijk wel belast zouden zijn of wordt dan automatised niet voldaan aan variant Ad i

RN Niet overnemen De tekst van het besluit zegt rekening houden met Dit geeft aan dat een

DVL niet per definitie niet in variant i volledige control kan vallen Dit hangt uiteraard af van de

specifieke feiten en omstandigheden van het geval

In de derde paragraaf van de concept tekst wordt de CUP methode voorgeschreven bij het bepalen
van de rente op iedere individuele lening In de vierde paragraaf wordt beschreven hoe de DVL

moet worden beloond en deze paragraaf lijkt daarmee lets anders te suggereren dan de derde

paragraaf De Orde verzoekt meer verduidelijking op dit punt

RN Overnemen De laatste alinea zal worden geschrapt zijnde
Onafhankelijke finandele dienstverleners bepalen de beloning voor het verstrekken van kredieten

meestal door de fundingkosten van de transactie te verhogen met opslagen voor het

solvabiliteitsbeslag het kredietrisico de handlingkosten en een eventueel vaiutarisico De

risicoanalyse en daarbij behorende opslag voor het kredietrisico vinden vervolgens hun weerslag in

de contractuele voorwaarden De beloning wordt door onafhankelijke hnandele dienstverleners te

alien tijde gerelateerd aan de omvang van de uitgeieende gelden In vergelijkbare situaties bij
gelieerde partijen zal de prijs op vergelijkbare wijze tot stand moeten komen

Verder vraagt de Orde zich af hoe de zinsnede of en in hoeverre de DVL zelfstandig zich

verhoudt tot de onzakelijke debiteuren jurisprudentie welke uitsluitend een alles of niets

benadering lijkt voor te schrijven

RN Niet overnemen Het Besluit erkent dat in sommige gevallen een spanningsveld aanwezig is

tussen de Nederlandse jurisprudentie en de OESO richtlijnen

In het concept besluit zie ook voetnoot 33 bij onderdeel 9 4 wordt erkend dat er mogelijk sprake
is van een spanningsveld tussen de OESO richtlijnen en de Nederlandse jurisprudentie Indien een

belastingplichtige zekerheid vooraf vraagt overde toepassing van het arm s length beginsel zullen

de OESO richtlijnen volgens het concept als uitgangspunt moeten worden genomen De Orde

begrijpt dat de reden hiervoor is gelegen in het feit dat unilaterale zekerheid vooraf ook

internationaal verdedigbaar moet zijn Dit lijkt voor belastingplichtigen bedoeld of onbedoeld een

beperking met zich mee te brengen

RN Niet overnemen Hier is voor gekozen omdat gegeven zekerheid vooraf internationaal

verdedigbaar moet zijn en in het internationaal overleg de OESO richtlijnen leidend zijn Het

spreekt voor zich dat de gegeven zekerheid vooraf ook dient te passen binnen het kader van de

Nederlandse jurisprudentie

9 2 Ad a Dienstverleningsiichamen

Als de control over de kredietrisico s niet bij de DVL ligt en of de DVL onvoldoende financial

capacity heeft om de kredietrisico s te kunnen dragen kunnen deze risico s niet arm s length aan

de DVL worden gealloceerd aldus het concept Ten aanzien van de beloning van de DVL vraagt de

Orde zich af wat onder onvoldoende financial capacity moet worden volstaan en of de Basel III

normen hlerblj nog steeds maatgevend zijn
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HN Niet overnemen Voor het bepalen van financial capacity wordt aangesloten bij de OESO

richtlijnen Er is bewust gekozen voor een open norm Met de verwijzing naar de Basel III normen

en of die nog steeds maatgevend zijn vermoeden we dat de Orde verwijst naar het vraag en

antwoordbesluit DVL DGB 2014 3102 waarin gesteld wordt

Analoge toepassing van het Bazeis kapitaalakkoord is een voorbeeid van een mogeiijke methode

voor vaststelling van het passend eigen vermogen andere methoden voor het vaststellen van het

passend eigen vermogen zijn ook denkbaar De normatiek van het Bazeis kapitaalakkoord is nooit

als maatgevend voorgeschreven In het betreffende besluit wordt dan ook gesproken over een

mogeiijke methode

Tevens vraagt de Orde zich af of in het geval wel wordt voldaan aan de operational substance

eisen ook automatisch wordt voldaan aan control over risk normen van de OESO richtlijnen

HN Niet overnemen Op grond van artikel 8b Wet Vpb 1969 en de uitwerking daarvan in dit

Verrekenprijsbesluit dienen de prijs en andere voorwaarden van de transactie niet af te wijken van

transacties tussen gelieerde lichamen De beloning voor een DVL dient aan te sluiten bij
uitgeoefende functies en de daarbij behorende risico s De operational substance eisen van artikel

3a UBIBB zijn niet maatgevend voor de vraag of in het kader van het arm s lengthbeginsel sprake
is van voldoende control zoals uitgewerkt in de OESO richtlijnen en omarmd in de het concept

verrekenprijsbesluit

Het concept gaat niet in op de behandeling van valutaverschillen De vraag of en in hoeverre

valutaresultaten in deze variant wel niet buiten beschouwing moeten worden gelaten behoeft

volgens de Orde verduidelijking

HN Niet overnemen De vraag of en in hoeverre valutaresultaten wel niet buiten beschouwing
gelaten moeten worden hangt af van de feiten en omstandigheden met betrekking tot control Er

is bewust nietdiep ingegaan op de behandeling van valutarisico s

Tot slot verzoekt de Orde om meer duidelijkheid rondom het al dan niet spontaan uitwisselen van

informatie indien de control over de kredietrisico s niet bij de DVL ligt en of de DVL onvoldoende

financial capacity heeft om de kredietrisico s te kunnen dragen Ook rijst de vraag wat de gevolgen
zijn indien de winst voor belastingheffing niet in aanmerking wordt genomen door het land waar de

control financial capacity wel is gelegen

HN Niet overnemen Het al dan niet spontaan uitwisselen van informatie dient los gezien te

worden van het bepalen van de beloning waar dit besluit over gaat Als een bedrag voor

belastingheffing niet in aanmerking wordt genomen door het land waar de control financial capacity
wel Is gelegen kan artikel 8ba e v Wet Vpb 1969 relevant zijn De Inspecteur kan In zo n geval om
dubbele niet heffing te voorkomen een andere arm s lenghtuitkomst verdedigen

9 2 Ad Hi Dienstverteningsiichamen

Het concept besluit stelt dat het niet arm s length Is indien het door de DVL gedragen risico

contractueel wordt beperkt tot een bepaald geldbedrag Deze passage roept bij de Orde de vraag

op waarom het contractueel beperken van risico s niet langer arm s length zou zijn en hoe zich dit

verhoudt tot de veelheid aan APAs die door de Belastingdienst zijn afgegeven in de afgelopen
twintig jaar voor situaties waarin risico s van DVL s contractueel werden beperkt

HN Deels overnemen De orde stelt terecht vragen bij de zinsnede Het is niet arm s length
indien het door de DVL gedragen risico contractueel beperkt wordt tot een bepaald geldbedrag
Wij zijn van mening dat dit te stellig geformuleerd is Daarom wordt nu voorgesteld deze zin als

voIgt aan te passen In de specifieke context van deze bijzondere vorm van financiele

dienstverlening ligt het niet in de Hjn der verwachting dat het bij vergelijkbare ongelleerde
transacties onder vergelijkbare omstandigheden veel zal voorkomen dat het door de DVL gedragen
risico contractueel wordt beperkt zonder dat daarbij rekening gehouden wordt met de relatieve

mate waahn de pardjen control uitoefenen over de relevante risico s

9 2 2 Voorbeelden

Het gekozen voorbeeid Q wekt onbedoeld of bedoeld de suggestie dat voor het kunnen uitoefenen

van control over risk bepaalde functies in Nederland aanwezig moeten zijn in plaats van dat moet

worden onderzocht hoe het beslistraject heeft plaatsgevonden De Orde verzoekt te overwegen of
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in de gegeven voorbeelden de aard van de activiteiten in piaats van de functiebenaming meer

benadrukt zouden kunnen worden

RN Overnemen Het doel van de voorbeelden is aan te geven dat voldoende controi over de

functies in Nederland moet zitten Daarbij is de functietitei van de werknemers niet

doorsiaggevend maar de aard van de activiteiten

Daarnaast stelt de Orde in het kader van het vergroten van de rechtszekerheid voor voorbeelden

toe te voegen waaruit kan worden afgeleid hoe bepaald kan worden of een DVL over voldoende

financial capacity beschikt om de kredietrisico s te kunnen dragen

RN Niet overnemen Wat voldoende financial capacity is is bewust opengelaten

9 3 Cash pooling

De Orde stelt vast dat in onderdeel 9 3 van het concept geen onderscheid wordt gemaakt tussen

zgn zero balancing cash pooling en notional cash pooling terwijl de aard van de intercompany
transactie bij zero balancing cash pooling toch wezenlijk anders is dan bij notional cash pooling In

geval van zero balancing cash pooling wordt bijvoorbeeld aan het einde van iedere dag of periode
het volledige saldo van de deelnemende rekeningen overgeboekt naar de hoofdrekening danwel

naar de participanten die een tekort hebben dus er ontstaan feitelijk intra group transacties

terwijl er bij notional cash pooling geen sprake is van onderlinge overboekingen maar slechts van

het uitsluitend in virtuele zin salderen van de debit en creditposities van de deelnemende

rekeningen op grond van een door iedere participant afgegeven zekerheid ten gunste van de bank

accounting technisch blijven dit payables en receivables ten opzichte van de bank Het concept

lijkt in te gaan op situaties van zero balancing cash pooling en de Orde verzoekt de situatie van

notional cash pooling in het besluit verder te verduidelijken en of nader toe te lichten met name in

het licht van wat wordt opgemerkt over de behandeling van garanties in de context van

cashpooling

RN Deels overnemen De inhoud van het besluit stemt overeen met de OESO richtlijnen die op

de in het besluit opgenomen punten ook geen onderscheid maken tussen zero balancing en

notional cash pooling De OESO richtlijnen constateren wel dat de cash pool leader in een situatie

van notional cash pooling minder waarde toevoegt hetgeen zijn weerslag zal vinden in diens

beloning De volgende twee zinnen zijn daarom niet achter elkaar toegevoegd aan het besluit

Twee veelvoorkomende verschijningsvormen zijn zero balancing cash pooling en notional

cash pooling
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 zal

vinden in de beloning

Het concept spreekt verder over de situatie dat op basis van het arm s length beginsel een andere

beloning in vergelijking met de beloning bij een kortdurende positie van de participant in de cash

pool passend is De Orde verzoekt in het concept te verduidelijken of met beloning rente

bedoeld is Conform de OESO richtlijnen gaat het er namelijk om dat transacties at arm s length
worden beprijsd

RN Niet overnemen Hier is net als in de rest van het besluit bewust het woord beloning
gebruikt

9 4 Garanties

In de praktijk kunnen garanties voor schulden bij een ongelieerde partij zowel door de

moedermaatschappij downstream garantiestellingen als ook door een of meerdere

dochtermaatschappijen upstream garantiestellingen worden afgegeven Dit laatste komt voor

indien er wezenlijke activiteiten in de betreffende dochtermaatschappijen worden verricht Situaties

van garantstellingen door een of meerdere dochtermaatschappijen zijn in de praktijk vaak complex
te onderbouwen en een nadere toelichting zou daarom wenselijk zijn voor de praktijk De Orde

begrijpt echter dat ervoor gekozen is om het concept besluit niet in meer detail verder uit te

werken

1563664 00018



HN Niet overnemen Er is bewust voor gekozen om niet elke situatie volledig uit te schhjven en

over te laten aan de uitvoeringspraktijk

Voetnoot 33 waarin het concept besluit stelt dat het nog onzeker is of de hier beschreven

karakterisering van het extra deel van de iening aan de garantienemer gelet op de jurisprudentie
in de context van de Wet Vpb 1969 door de rechter zal worden gevolgd is opmerkelijk en draagt
naar mening van de Orde niet bij aan het creeren van duideiijkheid en rechtszekerheid Te meer

daar het concept besiuit voigens onderdeei 1 2 ook van toepassing is op jaren waarin deze

wijzigingen nog niet waren gepubliceerd

FIN Niet overnemen Voetnoot 33 constateert dat de Nederlandse Jurisprudentie mogeiijk afwijkt
van de OESO richtiijnen Wij verwijzen naar ons commentaar biJ punt 1 2

10 2 Artikel 8b documentatie

De Orde merkt op dat in het concept iijkt te worden benadrukt dat de documentatieverplichting
zowei op nationale ais grensoverschrijdende transacties met gelieerde lichamen ziet De

documentatieverpiichting van artikei 8b derde iid Wet Vpb is niet nieuw en de Orde vraagt zich af

wat de aanieiding is om te benaderukken dat de documentatieverpiichting ook van toepassing is op

nationaie transacties terwijl bij de codificatie van de documentatieverpiichting ex artikei 8b derde

iid Wet Vpb 1969 in het verleden er voor gekozen is om extra administratieve iasten als gevolg van

de documentatieverpiichting zoveei mogeiijk te beperken

HN Niet overnemen De documentatieverpiichting van artikei 8b lid 3 Wet Vpb 1969 geldt zowei

voor nationale als Internationale transacties Zoals de Orde zelf ook aangeeft is dit niet nieuw In

het besluit is expliciet opgenomen dat administratieve Iasten op grond van artikei 8b lid 3 Wet

Vpb 1969 zo veel mogeiijk beperkt moeten worden

Tot slot

Het komt de Orde voor dat het concept besluit sterk gericht is op het verduidelijken van de

interpretatie van de OESO richtlijnen ten behoeve van het op internationaal vlak verdedigbaar
maken van verrekenprijzen in nieuwe situaties van unilateral zekerheid vooraf Gelet op geldende
wetgeving en jurisprudentie en onzekerheid of beschreven wijzigingen in het concept ook door de

rechter zullen worden gevolgd verzoekt de Orde in overweging te nemen hoe situaties van

rechtsonzekerheid bij algehele toepassing van de voorgestelde wijzigingen en in het bijzonder op

jaren waarin deze wijzigingen nog niet waren gepubliceerd zouden kunnen worden gemitigeerd

HN Niet overnemen We verwijzen wederom naar ons commentaar bij punt 1 2 Gelet op

rechtskracht van het beleidsbesluit en de toelichting in het besluit over het dilemma zoals hier door

de Orde wordt geschetst Iijkt een nadere toelichting niet nodig

De Orde is gaarne bereid om de punten zoals genoemd in deze reactie nader toe te lichten of

verder uit te werken

Dk 3K
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2 Commentaar register belastingadviseurs RB}

Algemeen
In het algemeen kunnen wij opmerken dat wij de besluiten kunnen volgen en de daarin opgenomen

aanpassingen kunnen plaatsen in de maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen

Verrekenprijsbesluit
Voor zover wij kunnen overzien wordt het besluit in lijn gebracht met de OECD Guidelines

Paragraaf 2 8 3 gaatoverde steunmaatregelen en in het bijzonder noemen wij nu Covid

maatregelen Het doel van deze paragraaf voorkomen van ongewenste effecten vanuitTP

perspectief vanuit steunmaatregelen is an sich duidelijk verwoord en uiteraard te volgen Daarbij
merken wij op dat de steunmaatregelen als gevolg van Covid op hun einde lopen en derhalve de

vraag gesteld kan worden of deze paragraaf toegevoegde waarde blijft houden richting de

toekomst In het verlengde hiervan zouden wij voor willen stellen de reikwijdte van het besluit en

derhalve de aangehaalde paragraaf brederte formuleren Tevens dient bijvoorbeeld ingegaan te

worden op situaties waarbij als gevolg van bijvoorbeeld force majeures meer tijdelijke ingegrepen
in de onderlinge rechtsposities tussen gelieerde ondernemingen zich voordoen Bijvoorbeeld op de

kapitaalsverstrekkingen en de verhoudingen waarbinnen deze als zakelijk worden beschouwd

Ook missen wij de meer toekomstige ontwikkelingen op duurzaamheid in dit kader

Met andere woorden dit besluit betreft naar onze mening meer een actualisatie reactie in plaats
van beleidsmatige aanpak met ook het oog op de toekomstige ontwikkelingen

HN Niet overnemen In de praktijk bleek behoefte aan specifieke aandacht voor de toepassing van

het arm s lengthbeginsel in relatie tot COVID steunmaatregelen De aanleiding van de paragraaf
geeft al aan dat COVID slechts een voorbeeld is van gebeurtenissen die een impact kunnen hebben

op de economie en financiele situatie van bedrijven Ook overige steunmaatregelen kunnen onder

de paragraaf worden geschaard Het is niet duidelijk welke toekomstige ontwikkelingen op

duurzaamheid bedoeld worden maar mits dit overheidsbeleid subsidies of steunmaatregelen van

de overheid zijn is paragraaf 2 8 daarop van toepassing
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2
Besluit van de Staatssecretaris van Financien nr 2022 0000139020

Verrekenpnjsbesluit]
3

Dit besluit is tezamen met het concept Besluit winstallocatie vaste inrichtingen op

4 april 2022 met u besproken bijiage 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

J^ 0^
Gaat u akkoord met de publicatle van het Verrekenpnjsbesluit in de

Staatscourant

2o ja dan verzoeken we u om deze te ondertekenen

Kern

\ • In het Verrekenpnjsbesluit bijiage 2 wordt het beleid met betrekking tot

verrekenprijzen zoals dat verwoord is in het eerdere besluit van 2018

geactualiseerd Met de aanpassing van dit besluit is in beginsel geen

materiele inhoudelijke wijziging beoogd van het huidige beleid

Middels de werkgroep Fiscaal Uitvoeringsbeleid FUB i is het

Verrekenpnjsbesluit aan externe belanghebbenden ter consultatie

toegezonden Ook heeft een aantal NGO s het conceptbesluit ontvangen

zij krijgen de besluiten niet via de FUB ronde In een beperkt aantal

gevallen heeft het ontvangen commentaar tot een wijziging geleid
De volgende onderwerpen trokken voornamelijk de aandacht

o De status van de OESO richtlijnen bij een verschil tussen de

OESO richtlijnen en de jurisprudentie van de Hoge Raad Het

‘ Beleidsbesluiten kunnen middels een FUB ronde worden afgestemd met relevante

organisaties die zo de kans krijgen commentaar te leveren teneinde de conceptversies te

verbeteren Het ministerie van Financien bepaalt of het commentaar wordt overgenomen
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besluit geeft daarover aan dat bij zekerheid vooraf de OESO

richtlijnen als urtgangspunt worden genomen Daarnaast dient bij
zekerheid vooraf aan de Nederlandse wet en regelgeving
indusief jurisprudentie te worden voldaan Er heeft geen

inhoudelijke wijziging in het besluit plaatsgevonden naar

aanleiding van dit commentaar

De wijzigingen als gevoig van het nieuwe hoofdstuk 10 in de

OESO richtiijnen inzake finandele transacties^ en dan spedfiek de

paragraaf over dienstverleningslichamen DVL s In relatie tot

deze wijzigingen is ook de vraag gesteid of sprake moet zijn van

overgangsrecht Wij zijn van mening dat dit niet nodig is omdat

er geen sprake is van een wijziging van de wet en regeigeving en

geen materiele inhoudelijke wijziging van het huidige

verrekenprijsbeleid Er heeft geen inhoudelijke wijziging in het

besiuit plaatsgevonden naar aanleiding van dit commentaar

o

Toelichting

Algemeen

Het Verrekenprijsbesluit gaat over de winstverdeling tussen verschlllende

lichamen die onderdeel uitmaken van een multinationale groep Op grond van

artikei 8b van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 Wet Vpb 1969

dienen geiieerde iichamen met elkaar te handelen zoals ook ongeiieerde iichamen

dat zouden doen Dit wordt het arm s lengthbeginsel genoemd Het besluit geeft

beleidsmatig nadere invulling aan dit beginsel

Internationaie en nationale ontwikkelingen zoals de wijziging van de OESO

richtlijnen voor verrekenprijzen^ en het rapport van de adviescommissie Ter Haar

V zijn aanleiding voor de herziening van het Verrekenprijsbesluit Met de

aanpassing van deze besiuiten is in beginsel geen materiele inhoudelijke wijziging

beoogd van de interpretatie van het arm s lengthbeginsel ten opzichte van het

huidige beleid Nederland blijft de OESO uitgangspunten onderschrijven

Wij verwijzen naar de beslisnotitie die we op 4 april met u bespraken bijiage 1

waarin op een aantal belangrijke thema s uit het besluit nader is ingegaan

FUB ronde

Middels de FUB consultatie hebben twee partijen van de mogelijkheid gebruik

gemaakt om schriftelijk commentaar te leveren zijnde de Nederlandse Orde van

Belastingadviseurs NOB en Register Belastingadviseurs RB Daarnaast heeft

zowel met de NOB als met de NGO s een gesprek plaatsgevonden om een aantal

punten van beide kanten nader toe te lichten Het gesprek met de NGO s had een

algemeen karakter Er wordt vermoedelljk een vervoiggesprek ingepland tussen

de NGO s en de Belastingdienst om wat algemene punten op het gebied van

verrekenprijzen verder toe te lichten

^ OECD 2020 Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions Inciusive Framework

on BEPS Actions 4 8 10 OECD Paris www oecd org tax beps transfer pricing guidance
on financial transactions inclusive framework on beps actions 4 8 10 htm
^ Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations
“

Rapport Adviescommissie belastingheffing van multinationals Op weg naar balans in de

Vennootschapsbelasting 15 april 2020
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