Beantwoording van de vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK)
Wat is de aanleiding?
Met dit wetsvoorstel wordt beoogd belastingontwijking te bestrijden die ontstaat door een
verschillende toepassing of interpretatie van het zakelijkheidsbeginsel in de
vennootschapsbelasting (ook wel het zogenoemde arm’s-lengthbeginsel). Dergelijke mismatches
worden ook wel verrekenprijsverschillen genoemd. Het voorliggende wetsvoorstel sluit aan bij één
van de aanbevelingen – een maatregel uit de voorgestelde basisvariant –van de Adviescommissie
belastingheffing van multinationals (Commissie Ter Haar). De maatregel leidt tot wijzigingen in de
Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969).
Wie zijn betrokken?
De ontwerpwijzigingen zullen naar verwachting internationaal opererende ondernemingen raken.
In het onderzoek naar het arm’s-lengthbeginsel 1 zijn verschillende belangenbehartigers betrokken.
Bij het opstellen van deze ontwerpwijzigingen is gesproken met de Belastingdienst. De consultatie
heeft ten doel andere belanghebbenden te raadplegen.
Wat is het probleem?
Het uithollen van de belastinggrondslag en het verschuiven van winsten door internationaal
opererende bedrijven.
Wat is het doel?
Het doel van dit wetsvoorstel is om mismatches weg te nemen die ontstaan als gevolg van de
toepassing van het zakelijkheidsbeginsel en ertoe leiden dat een deel van de winst van een
multinationale onderneming niet in een naar de winst geheven belasting wordt betrokken. Met de
in dit wetsvoorstel voorgestelde maatregelen loopt Nederland internationaal meer in de pas.
Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Het uithollen van de belastinggrondslag en het verschuiven van winsten door concerns is
ongewenst. Met de in dit wetsvoorstel voorgestelde maatregelen loopt Nederland internationaal
meer in de pas.
Wat is het beste instrument?
Aanpassing van een bestaande wettelijke regeling (de Wet Vpb 1969) ligt het meest voor de hand
om het beoogde doel te bereiken.
Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
Het wetsvoorstel leidt naar verwachting tot een hogere structurele budgettaire opbrengst van de
vennootschapsbelasting (€ 173 miljoen, structureel), tot een beperkte toename in administratieve
lasten voor bedrijven en tot hogere uitvoeringskosten voor de Belastingdienst.
Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd?
Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele ontwerp betrekken.
Publicatie reacties
Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie.
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