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• Elk land heft eigen winstbelasting en bepaalt zelf:
 wie
 waarvoor, en 
 tegen welk tarief
belast wordt

• ‘wie’ belastingplichtig?    ….       Juridische entiteiten, NIET (multinationale) onderneming

• ‘waarvoor’?      …..       Indien hoog tarief, 2 planningstechnieken:
1. vermindering aanwezigheid. Ondernemingsfuncties, activa en risico’s naar elders
2. vermindering belastinggrondslag door aftrekbare betalingen (indien allocatie elders geen optie 

is) 

• → overwinst valt door BEPS buiten heffing

Huidige bouwstenen internationaal fiscaal raamwerk



2. BEPS techniques to 
avoid tax burden

BEPS gevisualiseerd in notendop
BEPS-project 2013-2015
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• Aanpak MET behoud: 
1. huidig internationaal fiscaal raamwerk
2. heffingsverdeling

• Vertrek: juridische benadering tenzij deze geweld wordt aangedaan, 
dan economische

Aanpak BEPS door OESO/G20



• Neutralisering exploitatie van:
 verschillen nationale belastingstelsels
 belastingverdragen
ingeval van juridische gekunstelde belastingplanningsconstructies

• Bevordering transparantie van:
 MNOs: CbC-reporting
 Belastingdiensten: rulinguitwisseling
waardoor minder snel implementatie c.q. snellere bestrijding mogelijk

Aanpak BEPS door OESO/G20
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OECD/G20 
2015 BEPS REPORTS

Geen actie



5 oktober 2015
BEPS-afspraken OESO/G20

Vier minimumstandaarden afgesproken tav:
1. Schadelijke belastingpraktijken (actiepunt 5)
2. Misbruik van belastingverdragen (actiepunt 6)
3. CbC-reporting (actiepunt 13)
4. Verbetering van grensoverschrijdende geschillenbeslechting (actiepunt 14)

Verder aanbevelingen en best practices overeengekomen voor:
1. Neutralisering HMA (actiepunt 2)
2. Tegengaan excessieve renteaftrek (actiepunt 4)
3. CFC (actiepunt 3)
4. Mandatory disclosure (actiepunt 12)



Hoe? Via:
1. Multilateraal verdrag (MLI)(wijziging van alle bilaterale verdragen). 1ste

ondertekeningsronde 7.6.2017
Implementatie van verdragsgerelateerde BEPS-maatregelen (tegengaan 
verdragsmisbruik, verdragsbepaling mbt HMA, wijzigingen v.i. en 
geschillenbeslechting)

2. Update OESO-modelverdrag en commentaar + update TP guidelines, 2017 versies
3. Inclusive Framework on BEPS (toezicht op implementatie en toepassing via peer 

review à la Global Forum + monitoring economische effecten BEPS en 
ontwikkeling digitale economie)

Implementatie BEPS-afspraken

Presenter
Presentation Notes
Voorheen ook genoemd BEPS implementation forum
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• Niet berekend op globalisering en digitalisering
 Overwinst, niet-routine matige winst samenhangende met intellectueel eigendom en 

risico’s, kan nog steeds niet of laagbelast zijn

 Indien onderneming in land niet fysiek aanwezig is, geen heffingsmogelijkheid. Ook al 
bevinden zich daar afnemers en gebruikers

• Filmpje Europese Commissie

• Onvrede over huidige situatie (traagheid van mondiale oplossing)

• → eenzijdige maatregelen

Waarom?
Huidig internationaal fiscaal raamwerk schiet te kort 



21 maart 2018 pakket Fair Taxation of the Digital Economy

Uitleg door Europese Commissie



• 3% heffing over bruto jaaromzet 
groep met betrekking tot digitale 
activiteiten

• 12.3.2019: ECOFIN besluit eerst kans 
te geven aan G20/OESO van

• Voorstel in ijskast tot 2021

Tijdelijke, tussentijdse, oplossing 2020-2025

Europese digitale dienstenbelasting (DST)



Brief Nederlandse SvF Snel 18.10.2018 
(KS II 2018/19, 34941, nr. 7)
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• Onderzoek naar mogelijke oplossingen voor vaststelling:
 Nieuwe nexus voor op afstand aangestuurde activiteiten
 Toerekening aan landen waar afnemers en/of gebruikers zijn:
 % overwinst aan nieuwe nexus
 Vaste minimumvergoeding voor normale marketing-/distributieactiviteiten (arms length

beloning)
 Extra vergoeding voor > normale marketing-/distributieactiviteiten (,,)

• Eind 2020 voorstel te accorderen door OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (137 landen lid) en G20

• Brief Mnuchin 3.12.2019: serious concerns mbt verplichte afwijking arm’s-length transfer pricing + 
taxable nexus standaarden. Making Pillar 1 a safe-harbor regime

• Brief SG OECD 4.12.2019: VS gaven aanzet tot zoeken van global solution, weg van unilaterale 
maatregelen. So far not come across the notion that Pillar 1 could be a safe-harbour regime

Revised nexus and profit allocation rules
BEPS 2.0 pijler 1



• Global anti-Base Erosion (“GloBE”): bestrijding gecoördineerde winstverplaatsingen 
naar laag- of niet-belaste jurisdicties (niet alleen digitale ondernemingen)

• Voorstel berust op 2 regels:
1. income inclusion rule toe te passen door woonstaat; en
2. undertaxed payments rule toe te passen door bronstaat (aftrekweigering of 

bronbelasting)
indien inkomsten/betalingen bij ontvanger onvoldoende effectief belast worden 
(nog vast te stellen hoogte uniforme minimumheffing)

• Vloer wordt gelegd → neemt daaronder incentive weg voor tax competition tussen 
landen + creëert level playing field tussen MNE’s en lokale ondernemingen

• Mnuchin in brief 3.12.2019: “US fully supports a GILTI-like Pillar 2 solution”

GloBE voorstel (minimum tax)

BEPS 2.0 pijler 2



Gevolg BEPS 2.0
BEPS-project 2.0 2019-2020
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March 2019
• Public consultation 

on the Programme
of Work

May-June 2019
• Adoption of the 

Programme of 
Work

Nov-Dec 2019
• Public consultation 

on some technical 
design aspects of 
the GloBE proposal

2020
• Solution to be 

delivered (final 
report)

21

Status of work on the GloBE proposal
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