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Drs. B.W.A.M. Damsma en dr. C.S.J. Jie-A-Joen1

Vijftien jaar na de publicatie in 1995 van de 

Transfer Pricing Guidelines for Multinational 

Enterprises and Tax Administrations heeft de 

OESO op 22 juli 2010 een herziene versie van 

deze guidelines gepubliceerd. Deze 2010-ver-

sie bevat een herziening van de hoofdstuk-

ken I-III en een nieuw hoofdstuk IX inzake de 

verrekenprijsaspecten van business restructu-

ring.

Dit artikel is het eerste deel van een tweeluik 

waarin de auteurs ingaan op de belangrijkste 

herzieningen van de hoofdstukken I-III en de 

betekenis hiervan voor de verrekenprijsprak-

tijk.

1. Achtergrond

Een verrekenprijs (of transfer price) is de prijs die door 

het ene onderdeel van een organisatie voor de levering van 

een goed of een dienst in rekening wordt gebracht aan een 

ander onderdeel van die organisatie. Een dergelijke trans-

actie wordt aangeduid als een transactie tussen gelieerde 

partijen2. Daar in het geval van een dergelijke transactie de 

prijs en de voorwaarden (in beginsel) niet worden bepaald 

door de werking van de vrije markt, is er het risico dat 

deze prijs niet voldoet aan het zogenoemde arm’s-length-

principe. De prijs zou kunnen afwijken van de prijs die 

tussen onafhankelijke derden, die in vergelijkbare omstan-

digheden verkeren, voor een vergelijkbaar goed of verge-

lijkbare dienst in rekening zou zijn gebracht. Het gebruik 

van verrekenprijzen die niet (gedeeltelijk) voldoen aan het 

arm’s-length-principe leidt tot een andere verdeling van de 

(belastbare) winst tussen de desbetreffende landen en heeft 

derhalve invloed op de belastingopbrengst in die landen.

1 Damsma en Jie-A-Joen zijn beiden Director en werkzaam bij de Transfer Pricing & Tax 

Effective Supply Chain Management groep van Ernst & Young in Nederland. Damsma 

is Director van het Transfer Pricing Research Centre van de EUR. Commentaar op dit 

artikel kunt u doorgeven aan bernard.damsma@nl.ey.com en/of clive.jie-a-joen@nl.ey.

com. Eventuele fouten of omissies zijn van de auteurs. Dit artikel is geschreven in de 

persoonlijke capaciteiten van de auteurs.

2 Het gaat hierbij om een transactie tussen juridisch separate onderdelen van de organi-

satie.

Circa 70% van de wereldhandel bestaat uit transacties 

tussen gelieerde partijen. Het bepalen van de juiste arm’s-

length-verrekenprijzen is dan ook een belangrijke kwestie 

voor multinationale ondernemingen en belastingdiensten.

Om enige guidance te geven inzake de bepaling van een 

arm’s-length-verrekenprijs publiceerde de Organisatie voor 

Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in 

1979 het rapport Transfer Pricing and Multinational Enter-

prises. Teneinde rekening te houden met de ontwikkelingen 

op het gebied van verrekenprijzen publiceerde de OESO 

in 1995 de Transfer Pricing Guidelines for Multinational 

Enterprises and Tax Administrations (‘1995-OESO-Richt-

lijnen’). Deze 1995-OESO-Richtlijnen zijn vervolgens nog 

aangevuld met de hoofdstukken inzake immateriële activa, 

intragroepdiensten en cost contribution arrangements. Ver-

der is de bijlage inzake advance pricing arrangement onder 

onderlingoverlegprocedures toegevoegd en is hoofdstuk 4 

inzake administratieve benaderingen nog aangepast ten-

einde rekening te houden met de aanbevelingen de voort-

kwamen uit de OESO Dispute Resolution-discussie.

Nu, vijftien jaar na de publicatie van de 1995-OESO-Richt-

lijnen heeft de OESO op 22 juli 2010 wederom een her-

ziene versie van de richtlijnen gepubliceerd; de 2010 versie 

(‘2010-OESO-Richtlijnen’). Deze 2010 versie bevat:

– herzieningen van de hoofdstukken I-III en

– een nieuw hoofdstuk IX inzake de verrekenprijs aspec-

ten van business restructuring.

Dit artikel is het eerste deel van een tweeluik dat ingaat op 

de belangrijkste herzieningen van de hoofdstukken I-III en 

de betekenis hiervan voor de verrekenprijspraktijk.3

Rekening houdend met de ervaringen die door belasting-

diensten en belastingbetalers zijn opgedaan met de toepas-

sing van de 1995-OESO-Richtlijnen, heeft de OESO de 

hoofdstukken I-III ingrijpend veranderd. De belangrijkste 

wijzigingen ten opzichte van de 1995-OESO-Richtlijnen 

zijn:

– uitbreiding en verfi jning van de richtlijnen voor de toe-

passing van de transactionele winstgerichte methoden 

(d.w.z. de transactionele nettomargemethode (‘TNMM’) 

en de transactionele profi tsplitmethode);

– vervanging van de hiërarchie van verrekenprijsmetho-

denprincipe en het aannemen van het beginsel van de 

meest geschikte verrekenprijsmethode bij de keuze van 

een verrekenprijsmethode; en

– gedetailleerde bespreking van het belang van een verge-

lijkbaarheidsanalyse en de eisen waaraan zo’n analyse 

moet voldoen.

3 De auteurs zullen hoofdstuk IX in een volgend artikel bespreken.

Herziening hoofdstukken I-III OESO-Richtlijnen 
voor Verrekenprijzen: business as usual of een 
drastische wijziging? (deel I)
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Deze herzieningen zijn de resultante van een zeven jaar 

durend project dat begon met een OESO-uitnodiging om 

commentaar te leveren op kwesties inzake vergelijkbaar-

heid in 2003 en winstgerichte methoden in 2006. Naar 

aanleiding hiervan heeft de OESO in mei 2006een concept-

discussietekst inzake vergelijkbaarheidskwesties en in janu-

ari 2008 een concept-discussietekst inzake winstgerichte 

methoden gepubliceerd4. De op deze twee concept-discus-

sieteksten ontvangen opmerkingen en een tweedaagse 

public hearing op 17 en 18 november 20085 in Parijs heb-

ben geleid tot de publicatie van een voorstel tot herziening 

van de hoofdstukken I-III op 9 september 2009. Hierop 

hebben belangstellenden nog eenmaal commentaar kun-

nen aanleveren. Uiteindelijk heeft de OESO-Raad op 22 juli 

2010 ingestemd met de 2010-versie van de OESO-Richtlij-

nen en de publicatie daarvan.

Bij de publicatie van de nieuwe richtlijnen heeft de OESO 

zich niet uitgelaten over de ingangsdatum van de nieuwe 

richtlijnen. Wij verwachten evenwel dat Nederland de zoge-

noemde dynamische benadering zal volgen; d.w.z. dat deze 

guidance van toepassing zal zijn vanaf het moment van 

publicatie.

De OESO-Richtlijnen zijn geen onderdeel van het Neder-

landse recht. Echter, de staatssecretaris van Financiën 

heeft als antwoord op Kamervragen naar aanleiding van 

de codifi catie van het arm’s-length-beginsel in art. 8b Wet 

VPB 1969 aangegeven dat ‘vastleggingen in OESO-verband 

in deze vergelijkbaar zijn met opvattingen van gezagheb-

bende schrijvers en conclusies van advocaten-generaal bij 

de Hoge Raad’.6 De OESO-Richtlijnen worden regelmatig 

aangehaald door belastingdiensten in besprekingen over 

verrekenprijskwesties.

In deel 1 van dit tweeluik bespreken wij de belangrijkste 

wijzingen in hoofdstuk I (d.w.z. het arm’s-length-principe) 

en hoofdstuk II (d.w.z. transferpricingmethoden) van de 

2010-OESO-Richtlijnen. Deel 2 gaat in op de belangrijkste 

wijzingen in hoofdstuk III (vergelijkbaarheidsanalyse) van 

de 2010-OESO-Richtlijnen.

2. Wijzigingen in hoofdstuk I: Het arm’s-length-
principe

Hoofdstuk I van de OESO-Richtlijnen onderschrijft dat 

het arm’s-length-principe de internationale norm is om 

inkomsten te verdelen tussen gelieerde ondernemingen. 

4 Comparability: Public Invitation to comment on a series of draft issues notes, 10 May 

2006 en Transactional Profi t Methods, Discussion Draft for Public Comment, 25 January 

2008. 

5 Voor deze public hearing waren partijen uitgenodigd die hadden gereageerd op het 

eerdere verzoek tot insturen van commentaar. 

6 Kamerstukken II, 2001-2002, 28 034, nr. 5, p. 47-48.

Het gebruik van global formulary apportionment7 wordt 

afgewezen. Het arm’s-length-principe blijft derhalve het lei-

dende beginsel achter de theorie van verrekenprijzen voor 

fi scale doeleinden.

2.1. Meer nadruk op het belang van een 

vergelijkbaarheidsanalyse

Het nieuwe hoofdstuk I legt meer nadruk op het belang 

van een vergelijkbaarheidsanalyse, die de kern is van de 

toepassing van het arm’s-length-principe.8 Bij een verge-

lijkbaarheidsanalyse worden de voorwaarden (waaronder 

de prijzen of de marges) van een transactie tussen gelieerde 

ondernemingen (‘gelieerde transactie’) vergeleken met 

de voorwaarden van een transactie tussen onafhankelijke 

ondernemingen. Deze analyse dient te geschieden aan 

de hand van vijf factoren die in hoofdstuk I nader zijn 

beschreven.9 Hoofdstuk III van de nieuwe Richtlijnen gaat 

nader in op het proces van deze analyse en bevat onder 

andere een gedetailleerd negenstappenproces.

Met betrekking tot de vergelijkbaarheid wordt in hoofd-

stuk I opgemerkt dat sprake dient te zijn van een gebalan-

ceerde benadering.10 De noodzaak van een betrouwbare 

vergelijkbaarheidsanalyse moet afgewogen worden tegen de 

last die hierdoor ontstaat voor belastingplichtigen en belas-

tingdiensten.

Verder wordt erkend dat indien een met de gelieerde trans-

actie vergelijkbare transactie tussen onafhankelijke onder-

nemingen niet gevonden kan worden, dit op zichzelf niet 

betekent dat de transactie niet at arm’s length is. Hoewel 

niet expliciet wordt aangegeven wat men moet doen indien 

dit zich voordoet, kan ervan worden uitgegaan dat het voor 

belanghebbende noodzakelijk is om aannemelijk te maken 

dat de gehanteerde verrekenprijs ‘at arm’s length’ is.

7 Global formulary apportionment is een methode om de wereldwijde geconsolideerde 

winst van een MNO-groep te alloceren tussen de gelieerde ondernemingen in verschil-

lende landen, op basis van een vooraf bepaalde verdeelsleutel. In de 1995 OESO-Richt-

lijnen was dit onderdeel in hoofdstuk 3 opgenomen. 

8 Zie par. 1.6 2010-OESO-Richtlijnen.

9 De rechtszaak inzake General Electric Capital Canada Inc. heeft de discussie aangewak-

kerd of bij het prijzen van een garantievergoeding rekening gehouden moet worden 

met de impliciete ondersteuning van de moedermaatschappij. Zie General Electric 

Canada Inc. v. The Queen, 2009 TCC 563 (Tax Court of Canada), en The Queen v. 

General Electric Capital Canada Inc., 2010 FCA 344 (Federal Court of Appeal).

10 De gebalanceerde benadering is niet een nieuwe gedachte in de OESO-Richtlijnen. In 

de 1995-versie was deze gedachte bijvoorbeeld ook al opgenomen in hoofdstuk V 

inzake Documentatie.

MBB-3 P105-115 Artikel 2.indd   106MBB-3 P105-115 Artikel 2.indd   106 3/8/11   11:10:45 AM3/8/11   11:10:45 AM



MBBnummer 3 maart 2011

herziening ho ofdstukken i-i i i  oeso-richtlijnen vo or verrekenprijzen: 
business  as  usual of een drastische wijziging?

107

2.2. Meer richtlijnen inzake de vijf vergelijkbaarheidsfactoren

Zoals opgemerkt leggen de nieuwe richtlijnen een grotere 

nadruk op vergelijkbaarheid. Hoofdstuk I bevat meer 

instructies over de vijf factoren:

a. kenmerken van goederen en diensten,

b. functieanalyse,

c. contractuele voorwaarden,

d. economische omstandigheden, en

e. ondernemingsstrategieën),

die normaliter gebruikt worden bij het verrichten van een 

vergelijkbaarheidsanalyse. Expliciet wordt benadrukt11 dat 

de analyse tweeledig is:

– een analyse van de factoren die de gelieerde transactie 

beïnvloeden, en

– een analyse van de factoren die de transacties tussen 

onafhankelijke ondernemingen (‘niet-gelieerde transac-

ties’) beïnvloeden.

Vergelijkbaar (‘comparable’) betekent dat geen enkele van 

de verschillen tussen de gelieerde en niet-gelieerde transac-

ties materiële invloed heeft op de prijs of marge die met de 

verrekenprijsmethode wordt onderzocht, dan wel dat rede-

lijk nauwkeurige correcties kunnen worden gemaakt om 

het effect van deze verschillen te elimineren.12 Een belang-

rijk probleem bij de toepassing van de vergelijkbaarheids-

analyse is dat informatie ter zake van deze vijf factoren 

vaak niet compleet is. Dit is in het bijzonder het geval ten 

aanzien van de potentiële comparables. Aangegeven wordt 

dat de beoordeling van het relatieve belang van het ont-

breken van die informatie en de mate waarin deze factoren 

van belang zijn voor het vaststellen van vergelijkbaarheid, 

afhangt van zowel de aard van de transactie als de gebruikte 

verrekenprijsmethode. Het ontbreken van informatie over 

de kenmerken van goederen zal bijvoorbeeld in het alge-

meen zwaarder wegen bij de toepassing van de ‘comparable 

uncontrolled price’ (‘CUP’)-methode dan wanneer de 

TNMM wordt toegepast13.

2.2.1. Kenmerken van goederen en diensten

Hoofdstuk I geeft aan dat productvergelijkbaarheid het 

meest van belang is bij de CUP-methode. Productvergelijk-

baarheid is normaliter minder van belang in geval van de 

transactionele winstmethoden dan in geval van de traditio-

nele transactiemethoden. Dit betekent echter niet dat deze 

factor genegeerd kan worden bij de toepassing van deze 

methoden, omdat productverschillen kunnen leiden tot 

verschillen in functies, risico’s en activa.

11 Zie par. 1.38 2010-OESO-Richtlijnen.

12 Zie par. 1.35 2010-OESO-Richtlijnen.

13 Zie par. 1.38 2010-OESO-Richtlijnen.

Het nieuwe hoofdstuk I geeft aan dat in de praktijk bij de 

toepassing van methoden gebaseerd op bruto- of netto-

winstmarges vaak meer de nadruk wordt gelegd op functi-

onele vergelijkbaarheid dan op productvergelijkbaarheid. 

Het zoeken naar comparables op basis van vergelijkbare 

functies kan acceptabel zijn. Wel wordt opgemerkt dat moet 

worden gekeken naar de effecten van productverschillen 

op de betrouwbaarheid van de vergelijking en of er meer 

betrouwbare gegevens beschikbaar zijn.

2.2.2. Functieanalyse

De verrekenprijs refl ecteert in het algemeen de verrichte 

functies, de veronderstelde risico’s en de gebruikte activa. 

De guidance inzake de allocatie van risico’s tussen partijen 

en de aansluiting hiervan bij de economische werkelijkheid 

van de transactie is gehandhaafd. Ten slotte merken wij in 

dit verband nog op dat de afgelopen jaren ook in discussies 

met de Nederlandse belastingdienst hier een toenemende 

nadruk op wordt gelegd. Ook zij hier al opgemerkt dat 

onderdeel I van het nieuwe hoofdstuk IX in de context van 

business restructuring ook specifi eke aandacht besteedt aan 

de kwestie of de contractuele allocatie van risico’s at arm’s 

length is.

Het nieuwe hoofdstuk I verwerpt de suggestie dat een rela-

tief gebrek aan nauwkeurigheid van de functionele analyse 

van mogelijke externe comparables gecompenseerd kan 

worden door de omvang van de steekproef van derdepar-

tijgegevens. Benadrukt wordt dat kwantiteit niet opweegt 

tegen de slechte kwaliteit van gegevens.14 Eens te meer 

wordt de grotere nadruk van de OESO op vergelijkbaarheid 

onderstreept.

2.2.3. Contractuele voorwaarden

De contractuele voorwaarden inzake een transactie geven 

in het algemeen aan hoe de verantwoordelijkheden, risi-

co’s en voordelen zullen worden verdeeld tussen de par-

tijen. Een analyse van de contractuele voorwaarden is dus 

belangrijk bij het verrichten van een vergelijkbaarheidsana-

lyse. Indien schriftelijke contractuele voorwaarden tussen 

de partijen niet voorhanden zijn, dienen deze te worden 

afgeleid uit hun handelingen en de economische principes 

die in het algemeen de betrekkingen tussen onafhankelijke 

ondernemingen beheersen.

Het nieuwe hoofdstuk I geeft aan dat in de praktijk infor-

matie over de contractuele voorwaarden van potentieel 

vergelijkbare transacties tussen niet-gelieerde partijen 

gelimiteerd is. De invloed van het ontbreken van deze 

informatie op het vaststellen van vergelijkbaarheid is 

afhankelijk van de aard van de gelieerde transactie en de 

gebruikte verrekenprijsmethode. Bijvoorbeeld ingeval 

14 Zie par. 1.51 2010-OESO-Richtlijnen.
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de gelieerde transactie een licentieovereenkomst betreft 

inzake de exploitatie van intellectuele eigendom en de 

CUP-methode wordt gehanteerd, dan is informatie over 

de contractuele voorwaarden van potentieel vergelijkbare 

licentieovereenkomsten tussen onafhankelijke ondernemin-

gen, zoals exclusiviteit, geografi sch gebied en looptijd van 

overeenkomst, cruciaal voor de bepaling of deze transacties 

vergelijkbaar zijn.

2.2.4. Economische omstandigheden

Arm’s-length-prijzen kunnen variëren in verschillende 

markten. De guidance inzake de factor economische 

omstandigheden is uitgebreid.15 Nader wordt ingegaan op 

het bestaan van een cyclus (economische, ondernemings- 

of productcyclus) als een economische omstandigheid die 

de vergelijkbaarheid kan beïnvloeden. Verder wordt inge-

gaan op de geografi sche markt als een belangrijke economi-

sche omstandigheid. De OESO geeft echter geen eenduidig 

antwoord op de vraag of een vergelijkbaarheidsanalyse op 

basis van meerdere landen verdedigbaar is of dat nationale 

comparables noodzakelijk zijn. Het hangt af van de feiten 

en omstandigheden. Voor multinationals kunnen grote 

regionale markten die meer dan één land omvatten redelijk 

homogeen blijken te zijn. Ingeval dezelfde gelieerde trans-

acties worden aangegaan door een multinationale onder-

nemingsgroep (‘MNE-groep’) in een aantal landen waar de 

economische omstandigheden redelijk homogeen zijn, dan 

is een vergelijkbaarheidsanalyse op basis van meerdere lan-

den op haar plaats. De betrouwbaarheid van een dergelijke 

analyse kan verminderen ingeval:

– de MNE-groep signifi cant verschillende assortimenten 

van producten en diensten aanbiedt in elk land; en/of

– de MNE-groep signifi cant verschillende functies verricht 

in elk van deze landen; en/of

– haar ondernemingsstrategieën en economische omstan-

digheden signifi cant verschillend blijken te zijn.

Geen nadere invulling wordt gegeven aan wat ‘signifi cant 

verschillend’ betekent. Dit verhoogt de kans dat (ieder 

van) de lokale belastingautoriteiten zullen vragen om een 

vergelijkbaarheidsanalyse op basis van (uitsluitend) lokale 

comparables. Naleving van verrekenprijzen wordt hierdoor 

belastender, tijdrovender en duurder voor multinationale 

ondernemingen. Het verhoogt voor multinationals die een 

global/regionaal transferpricingbeleid voeren ook aanzien-

lijk de kans op controversies met de lokale belastingauto-

riteiten. Het is te hopen dat de lokale belastingautoriteiten 

ook hier de balansgedachte in het oog blijven houden: 

wegen de extra inspanningen/kosten voor belanghebbende 

op tegen het hanteren van lokale comparables boven regio-

nale comparables.

15 Zie par. 1.56-1.58, 2010-OESO-Richtlijnen. 

2.2.5. Ondernemingsstrategieën

De guidance inzake ondernemingsstrategieën is grotendeels 

onveranderd gebleven. Wel zij opgemerkt dat nu ook de 

looptijd van de strategie wordt genoemd als een element 

waar rekening mee dient te worden gehouden om de verge-

lijkbaarheid te bepalen.16

2.3. Verschuivingen tussen hoofdstuk I en hoofdstuk III

De discussie over ‘global formulary apportionment’ is in 

de 2010-OESO-Richtlijnen opgenomen in hoofdstuk I.17 

Deze methode, die regelmatig opduikt en soms wordt voor-

gesteld als een alternatief voor het arm’s-length-principe 

om de hoogte van de winst te bepalen tussen de nationale 

belastingjurisdicties, wordt nog steeds aangeduid als een 

niet-arm’s-length-aanpak en derhalve verworpen. Het 

arm’s-length-principe blijft de internationale norm voor 

verrekenprijzen die voor fi scale doeleinden moet worden 

gebruikt.

Verder zijn er enkele aspecten die van belang zijn voor 

het verrichten van een vergelijkbaarheidsanalyse, zoals de 

discussie over wanneer transacties kunnen worden getest 

op geaggregeerde basis respectievelijk afzonderlijk moeten 

worden beoordeeld, het gebruik van een arm’s-length-

range, het gebruik van gegevens over meerdere jaren en 

de discussie inzake bewuste compensatie (‘intentional 

set-offs’) in de 2010-OESO-Richtlijnen verschoven naar 

hoofdstuk III (Vergelijkbaarheidsanalyse).

2.4. Managementcontroledoeleinden van verrekenprijzen en 

het gebruik van douanewaarden

De meeste multinationale ondernemingen streven er bij 

het vaststellen van hun verrekenprijsbeleid naar om hun 

managementdoelstellingen te behalen. In dit verband zij bij 

voorbeeld gewezen op de zogenoemde doelcongruentie: de 

economische beslissingen die door divisiemanagers wor-

den genomen zo te verbeteren dat corporate performance 

wordt gemaximaliseerd. In de praktijk worden manage-

mentcontrolekenmerken vaak ten onrechte door belas-

tinginspecteurs geïdentifi ceerd als aanwijzingen voor het 

niet-zakelijke karakter van verrekenprijzen. Het is dan ook 

jammer dat de volgende zin niet meer is opgenomen in de 

nieuwe 2010-OESO-Richtlijnen: ‘Belastingdiensten moeten 

niet vergeten dat MNO-groepen vanuit managementoog-

punt gestimuleerd worden om het arm’s-length-principe te 

gebruiken om de werkelijke verrichtingen van hun verschil-

lende winstcentra te kunnen beoordelen.’18

16 Zie par. 1.59, 2010-OESO-Richtlijnen.

17 In de 1995-OESO-Richtlijnen opgenomen in onderdeel C van hoofdstuk III inzake 

‘andere methoden’.

18 In de 1995-OESO-Richtlijnen opgenomen in par. 1.5.
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De 1995-OESO-Richtlijnen gingen al in op het gebruik 

van douanewaarden. Douanewaarderingen zouden nuttig 

kunnen zijn voor belastingdiensten bij het beoordelen van 

het arm’s-length-karakter van een gelieerde transactie, en 

omgekeerd. De nieuwe Richtlijnen voegen toe dat waar-

deringsmethoden voor douanedoeleinden misschien niet 

aansluiten bij de erkende OESO-verrekenprijsmethoden. 

Meer samenwerking op het gebied van uitwisseling van 

informatie zou echter nuttig kunnen zijn. De mogelijke 

voordelen van een meer geïntegreerde analyse tussen de 

douane- en vennootschapsbelastingdivisies worden onder-

zocht door de Wereld Douane Organisatie (World Trade 

Organisation) en de OESO. Vergaderingen tussen de Wereld 

Douane Organisatie en de OESO in dit verband werden 

gehouden in 2006 en 2007. Echter, de nieuwe Richtlijnen 

gaan niet in op bevindingen van deze bijeenkomsten. Uit 

deze meetings kwam naar voren dat het nuttig zou zijn om 

de mogelijkheden van een gezamenlijke aanpak van audit, 

compliance en voorafprijsafspraken te verkennen als een 

middel om de samenwerking tussen de douanediensten en 

de belastingdiensten te verbeteren. Met name een vorm van 

aanvaarding door de douaneautoriteiten van advancepri-

cingovereenkomsten aangegaan voor verrekenprijzen zou-

den als bijzonder waardevol door het bedrijfsleven worden 

beschouwd. Ook het gebruik van verrekenprijsdocumenta-

tierapporten voor de onderbouwing van de douanewaarden 

zou een stap voorwaarts zijn. In dit verband zij opgemerkt 

dat het Technical Committee on Customs Valuation19 

recent een aanpassing van Commentary 23.1 heeft goedge-

keurd. De aanpassing behelst onder meer het statement dat 

een transferpricingdocumentatierapport als een mogelijke 

bron zou kunnen worden gebruikt ter onderbouwing van 

de douanewaarde op basis van de zogenoemde ‘circumstan-

ces of sales’-test.

Ten slotte, de discussie inzake constante verliezen van een 

gelieerde onderneming, en in welke mate deze omstandig-

heid leidt tot een kritische analyse van transferpricingkwes-

ties is ongewijzigd ten opzichte van de 1995-OESO-Richt-

lijnen. Hetzelfde geldt voor de discussies over het effect van 

overheidsbeleid en de erkenning van feitelijk uitgevoerde 

transacties.

3. Wijzigingen in hoofdstuk II: Transfer Pricing 
Methods

De 1995-OESO-Richtlijnen beschrijven de traditionele 

transactiemethoden (de CUP-methode, de costplusme-

thode en de resalepricemethode) en de transactionele 

19 Het Technical Committee on Customs Valuation is een commissie van douaneautori-

teiten. De oprichting van het TCCV is een voortvloeisel van het WTO Valuation Agree-

ment. TCCV (onderdeel van WCO) heeft als taak het verschaffen van interpretatie en 

guidance inzake het Valuation Agreement.

winstmethoden (de TNMM en de profi tsplitmethoden) in 

de hoofdstukken II en III, respectievelijk. De transactionele 

winstmethoden zijn aangemerkt als ‘last resort’-methoden, 

slechts te gebruiken in ultieme gevallen. In de 2010-OESO-

Richtlijnen worden alle methoden (zowel de traditionele 

transactiemethode als de transactionele winstmethoden) 

behandeld in hoofdstuk II.

Rekening houdend met de huidige transferpricingpraktijk 

is het komen te vervallen van het ‘last resort’-label, een 

belangrijke wijziging.

In de praktijk worden voornamelijk de transactionele 

winstmethoden (in het bijzonder de TNMM) toegepast 

om de zakelijkheid van verrekenprijzen te evalueren. Reden 

hiervoor is dat er in het algemeen onvoldoende of inade-

quate informatie beschikbaar is inzake transacties tussen 

derden om de traditionele transactiemethoden te kunnen 

toepassen.

De 2010-OESO-Richtlijnen merken op dat de keuze van 

een methode zich dient te richten op het vinden van 

de meest geschikte methode (d.w.z. ‘most appropriate 

method’) gezien de feiten en omstandigheden. Een zekere 

hiërarchie tussen de methoden is evenwel blijven bestaan. 

Verder zij opgemerkt dat hoofdstuk II nu ook meer gede-

tailleerde richtlijnen ten aanzien van de toepassing van de 

TNMM en de transactionele profi tsplitmethode (‘PSM’) 

bevat.

Hoofdstuk II is als volgt georganiseerd:

– Deel I: Inleiding;

– Deel II: Traditionele transactiemethoden; en

– Deel III: Transactionele winstmethoden

In het hiernavolgende zullen deze drie onderdelen worden 

besproken.

3.1. Deel I: Inleiding

Aangegeven wordt dat het doel van de keuze van een ver-

rekenprijsmethode is om rekening houdend met de feiten 

en omstandigheden de ‘meest geschikte’ methode te vinden. 

Hierbij moet worden gelet op de volgende criteria:

– de sterke en zwakke punten van elk van de door de 

OESO erkende methoden;

– de geschiktheid van de methode bezien in het licht van 

de aard van de gelieerde transactie, met name vanuit de 

optiek van de functionele analyse;

– de beschikbaarheid van betrouwbare informatie (in het 

bijzonder inzake ‘comparables’) om de gekozen methode 

en/of andere methoden toe te passen; en

– de mate van vergelijkbaarheid tussen gelieerde en niet-

gelieerde transacties, met inbegrip van de betrouwbaar-
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heid van aanpassingen gemaakt om de vergelijkbaarheid 

te verbeteren.

In het nieuwe hoofdstuk II worden de TNMM en PSM dus 

niet langer beschouwd als methoden voor ultieme gevallen 

(zgn. ‘last resort status’). Tot op zekere hoogte is de hiërar-

chie tussen de methoden gehandhaafd. Indien de traditio-

nele transactiemethoden (cost plus of resale price) op een 

‘even betrouwbare wijze’ kunnen worden toegepast als de 

transactionele winstmethoden dan genieten de traditionele 

methoden de voorkeur.20 De CUP-methode verdient echter 

de voorkeur boven elke andere methode indien de CUP en 

die andere methode op een ‘even betrouwbare wijze’ kun-

nen worden toegepast. Hoewel de 2010-OESO-Richtlijnen 

niet expliciet aangeven wat wordt bedoeld met een ‘even 

betrouwbare wijze’ worden wel de volgende voorbeelden 

gegeven van situaties waarin transactionele winstmethoden 

beter geschikt zijn om te gebruiken dan de traditionele 

transactiemethoden21:

– geen of beperkt publiekelijk beschikbare en betrouwbare 

informatie inzake brutowinsten van derde partijen; en

– waardevolle en unieke bijdragen van partijen aan de 

gelieerde transactie, of de partijen zijn betrokken bij erg 

geïntegreerde activiteiten waardoor de transactionele 

PSM de meest geschikte methode is.

Ten aanzien van keuze van de ‘meest geschikte methode’ 

wordt voorts opgemerkt22 dat dit niet betekent dat alle 

methoden diepgaand moeten worden onderzocht of getest 

om tot die keuze te komen.23 Verder zij verwezen naar de 

OESO-reactie op het commentaar op het voorstel tot her-

ziening van de hoofdstukken I-III, waarin wordt opgemerkt 

dat sommige methoden normaliter eenvoudig kunnen wor-

den verworpen als de meest geschikte methode op basis van 

een ‘high-level’-analyse van de vergelijkbaarheidsfactoren.24 

Dit lijkt te betekenen dat de ‘best method rule’ van de VS, 

waarbij de belastingplichtige alle methoden beoordeelt en 

onderbouwt waarom de gehanteerde methode tot de beste 

uitkomst leidt, niet de nieuwe OESO-norm is. Echter, in 

het licht van de vier eerder genoemde criteria om de meest 

geschikte methode te selecteren, kan men zich afvragen in 

hoeverre deze nieuwe aanpak verschilt van de Amerikaanse 

bestemethoderegel. Immers, om de meest geschikte metho-

de te kiezen, dienen de alternatieve methoden met elkaar 

20 Zie par. 2.3 2010-OESO-Richtlijnen.

21 Zie par. 2.4 2010-OESO-Richtlijnen.

22 ‘Response of the Committee on Fiscal Affairs to the Comments Received on the Sep-

tember 2009 Draft Revised Chapters I-III of the Transfer Pricing Guidelines’, 22 July 

2010, OESO.

23 Zie par. 2.8 2010-OESO-Richtlijnen.

24 Zie par. 9 ‘Response of the Committee on Fiscal Affairs to the Comments Received on 

the September 2009 Draft Revised Chapters I-III of the Transfer Pricing Guidelines’, 

22 July 2010.

vergeleken te worden. De OESO lijkt te suggereren dat deze 

vergelijking niet in alle gevallen diepgaand hoeft te zijn. Het 

zou nuttig zijn als de OESO enkele voorbeelden zou kun-

nen geven om de nieuwe ‘meest geschikte’ standaard toe te 

lichten.

De vrijheid van multinationale ondernemingen om ver-

rekenprijsmethoden toe te passen die niet beschreven staan 

in de OESO-Richtlijnen (d.w.z. ‘andere methoden’) blijft 

bestaan mits de methode resulteert in een arm’s-length-

uitkomst. Expliciet wordt nu evenwel aangegeven dat deze 

andere methoden niet gebruikt dienen te worden ter sub-

stitutie van de erkende OESO-methoden wanneer de laatste 

methoden beter geschikt zijn voor het onderhavige geval.25 

Bovendien moet de selectie van andere methoden worden 

ondersteund door documentatie, met inbegrip van de 

redenen waarom de erkende OESO methoden niet geschikt 

zijn en waarom de geselecteerde andere methode een betere 

oplossing biedt. Het lijkt dus dat – in vergelijking met de 

1995-OESO-Richtlijnen – het gebruik van een niet-erkende 

OESO-methode aan strengere eisen moet voldoen.

3.2. Deel II: Traditionele transactiemethoden

De traditionele transactiemethoden worden in de nieuwe 

Richtlijnen beschreven in deel II van hoofdstuk II:

– De CUP-methode vergelijkt de prijs die in rekening 

wordt gebracht voor goederen of diensten die worden 

overgedragen in een gelieerde transactie met de prijs die 

in rekening wordt gebracht voor goederen of diensten 

die worden overgedragen in een vergelijkbare trans-

actie tussen niet-gelieerde partijen die in vergelijkbare 

omstandigheden verkeren.26

– De resalepricemethode begint met de prijs waartegen 

een product dat is gekocht van een gelieerde onderne-

ming wordt doorverkocht aan een derde partij. Deze 

doorverkoopprijs (d.w.z. resale price) wordt vervolgens 

verminderd met een arm’s-length-brutomarge resulte-

rend in een verrekenprijs voor de goederentransactie 

tussen de gelieerde ondernemingen. De wederverkoper 

dient met de brutomarge haar operationele kosten te 

dekken en een winst te maken.27

– De costplusmethode begint met de kosten (normaliter 

directe en indirecte kosten) die de leverancier van goe-

deren of diensten heeft gemaakt bij de transactie met de 

gelieerde koper. Een arm’s-length-mark-up wordt ver-

volgens toegevoegd om tot de verrekenprijs te komen.28

25 Zie par. 2.9 2010-OESO-Richtlijnen.

26 Zie par. 2.13 2010-OESO-Richtlijnen.

27 Zie par. 2.21 2010-OESO-Richtlijnen.

28 Zie par. 2.39 2010-OESO-Richtlijnen.
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De inhoud is ongewijzigd gebleven in vergelijking met de 

1995-OESO-Richtlijnen. Het is jammer dat de OESO de 

mogelijkheid niet heeft aangegrepen om per methode de 

sterke en zwakke punten te beschrijven, aangezien deze wel 

zijn beschreven voor de transactionele winstmethoden. 

Temeer daar de Richtlijnen opmerken dat bij de selectie van 

de meest geschikte methode rekening moet worden gehou-

den met de respectievelijke sterke en zwakke punten van de 

methoden.29

In onderstaande Tabel 1 hebben we de sterke en zwakke 

punten van de traditionele transactiemethoden weergege-

ven die (vaak) impliciet in de richtlijnen zijn opgenomen.

29 Zie par. 2.2 2010-OESO-Richtlijnen.

3.3. Deel III: Transactionele winstmethoden

Hoofdstuk III van de 1995-OESO-Richtlijnen is nu 

eigenlijk nagenoeg geheel opgenomen in deel III van 

hoofdstuk II van de 2010-OESO-Richtlijnen, met 

belangrijke wijzigingen. Een belangrijke verandering 

is dat de ‘last resort status’ van de transactionele 

winstmethoden is verwijderd. Verder is er meer 

guidance gegeven met betrekking tot de toepassing 

en zijn reeds in de praktijk gebruikte benaderingen 

bevestigd ter zake van zowel de PSM als de TNMM. 

We verwelkomen deze additionele guidance, waarop 

we in het hierna volgende zullen ingaan.

Tabel 1: Sterke en zwakke punten van traditionele transactiemethoden

Sterke punten Zwakke punten

CUP-
methode

• meest directe en betrouwbare manier om het 
arm’s-length-principe toe te passen indien verge-
lijkbare goederen of diensten beschikbaar zijn

• omdat een (gering) verschil in de karakteristieken 
een directe weerslag vindt in de prijs geniet de 
CUP-methode de voorkeur boven alle andere 
methoden indien zij en de andere methoden op 
een ‘even betrouwbare wijze’ kunnen worden 
toegepast

• betreft een gedetailleerde transactionele 
vergelijking

• tweezijdige analyse

• in de praktijk lastig om goede vergelijkbare 
producten of diensten te vinden

Resale-
price-
methode

• gebaseerd op de doorverkoopprijs (d.w.z. ‘resale 
price’), en derhalve een vraaggedreven methode

• typisch toegepast op marketing- en verkoop-
activiteiten

• eenzijdige methode
• geniet de voorkeur boven een transactionele 

winstmethode indien beide methoden op een 
‘even betrouwbare wijze’ kunnen worden 
toegepast

• eenzijdige analyse van de wederverkoper
• gegevens nodig inzake brutowinstmarge van 

comparables; in de praktijk zijn deze fi nanciële 
gegevens vaak niet aanwezig of zijn deze niet 
betrouwbaar door boekhoudkundige verschillen 
in defi nitie van brutowinst

• problemen bij het bepalen van een passende 
‘corresponding adjustment’, in het bijzonder 
wanneer niet teruggewerkt kan worden naar een 
verrekenprijs; dit kan zich bijvoorbeeld voordoen 
indien zowel aan de inkoop- als de verkoopkant 
alleen met gelieerde partijen wordt gehandeld

Costplus-
methode

• gebaseerd op interne kosten, welke informatie 
normaliter beschikbaar is

• typisch toegepast op levering van (hoofd-
kantoor-)diensten of wanneer een van de 
gelieerde partijen een routineproductieactiviteit 
verricht

• niet gevoelig voor omstandigheden die 
een impact hebben op de omvang van 
de operationele kosten (bijvoorbeeld 
managementineffi ciëntie)

• eenzijdige methode
• geniet de voorkeur boven een transactionele 

winstmethode indien beide methoden op een 
‘even betrouwbare wijze’ kunnen worden toege-
past

• eenzijdige analyse van de producent
• gegevens nodig inzake brutowinst/kostprijs-ver-

kopenratio van comparables; in de praktijk zijn 
deze fi nanciële gegevens vaak niet aanwezig of 
zijn deze niet betrouwbaar door boekhoudkun-
dige verschillen in defi nitie van brutowinst

• geen link tussen kosten en marktprijs
• geen incentive om kosten in de hand te houden 

indien gebaseerd op werkelijke kosten.
• problemen bij het bepalen van een passende 

‘corresponding adjustment’, in het bijzonder 
wanneer niet teruggewerkt kan worden naar een 
verrekenprijs; dit kan zich bijvoorbeeld voordoen 
indien zowel aan de inkoop- als de verkoopkant 
alleen met gelieerde partijen wordt gehandeld
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3.3.1. Transactionele nettomargemethode (‘TNMM’)

De TNMM is tegenwoordig één van de meeste gebruikte 

methoden om de zakelijkheid van verrekenprijzen te eva-

lueren. De TNMM onderzoekt de operationele winst30 in 

relatie tot een geschikte basis (bijvoorbeeld, kosten, omzet, 

activa) die een belastingplichtige realiseert bij een geli-

eerde transactie.31 De nieuwe richtlijnen beschrijven een 

aantal situaties waarin de TNMM al dan niet kan worden 

gebruikt:

– beide partijen leveren een waardevolle en unieke bij-

drage; in dit geval is het waarschijnlijk dat de PSM, een 

tweezijdige methode, de geschikte methode is;

– in het geval waarbij één van de partijen bij de transactie 

alle unieke bijdragen levert, terwijl de andere partij geen 

unieke bijdrage levert, zal een traditionele methode of 

de TNMM een geschikte methode zijn;

– de afwezigheid van waardevolle en unieke bijdragen aan 

een gelieerde transactie impliceert niet automatisch dat 

de TNMM de meest geschikte methode is.

Tabel 2 presenteert de in de Richtlijnen opgenomen sterke 

en zwakke punten van de TNMM.

30 De OESO maakt gebruikt van het woord ‘net profi t’. Om misverstanden te voorkomen 

maken wij gebruik van het woord ‘operationele winst’.

31 Zie par. 2.58 2010-OESO-Richtlijnen.

De argwaan van de OESO met betrekking tot het gebruik 

van de TNMM lijkt niet geheel verdwenen te zijn. De 

specifi eke richtlijnen ten aanzien van vergelijkbaarheids-

standaard bij toepassing van de TNMM zijn ook gebleven.32 

Expliciet wordt aangegeven dat een vergelijkbaarheids-

analyse moet worden uitgevoerd om de meest geschikte 

methode te selecteren en toe te passen. Benadrukt wordt 

dat het proces33 niet minder betrouwbaar moet zijn dan 

voor andere methoden.34 Wel erkent de OESO dat het 

niveau van informatie over de vergelijkbaarheidsfactoren 

ter zake van mogelijke externe comparables vaak onvol-

doende is. 

Verder wordt guidance verstrekt ten aanzien van de keuze 

van de meest geschikte operationelewinstmarge-indicator:

– De selectie van de ‘meest geschikte’ operationelewinst-

marge-indicator moet geschieden op basis van de vol-

gende criteria:

• relatief sterke en zwakke punten van de verschillende 

indicatoren;

• de geschiktheid van de indicator, rekening houdend 

met de aard van de gelieerde transactie, met name 

bezien vanuit de functionele analyse;

32 Een nieuwe bijlage I behorend bij hoofdstuk II gaat in op de gevoeligheid van de 

fi nanciële indicatoren operationele winst en brutowinst ten aanzien van verschillen in 

bepaalde factoren, zoals bezettingsgraad, risico’s en functies.

33 Een typisch proces wordt in paragraaf 3.4 beschreven.

34 Zie par. 2.68 2010-OESO-Richtlijnen.

Tabel 2: Sterke en zwakke punten van de TNMM

Sterke punten Zwakke punten

• operationele winstindicatoren (bijvoorbeeld rendement 
op activa, operationele winst in relatie tot omzet) worden 
minder beïnvloed door verschillen op transactiebasis 
dan in geval van een vergelijking op basis van de prijs 
of een brutowinstindicator; deze indicatoren worden 
ook minder beïnvloed door functionele verschillen dan 
brutowinstindicatoren;

• het is een eenzijdige methode

• operationelewinstindicatoren kunnen worden beïnvloed 
door een aantal factoren die op de prijs dan wel een 
brutowinstindicator geen effect of een minder substantieel 
effect hebben;

• moeilijkheden inzake de toepassing van de TNMMa:
• ten tijde van het aangaan van de gelieerde transactie 

niet beschikbaar zijn van informatie ter zake van wat 
vergelijkbare derden zouden doen op dat moment

• segmenteren van relevante inkomsten en operationele 
kosten die verband houden met de gelieerde transactie

• de TNMM wordt toegepast op één van de gelieerde 
ondernemingen net zoals bij de resalepricemethode en 
de costplusmethode; echter, de eenzijdige aard van de 
analyse tezamen met het feit dat er factoren zijn die 
de operationelewinstindicator kunnen beïnvloeden, 
kunnen de TNMM onbetrouwbaar maken indien de 
vergelijkbaarheidsstandaard onvoldoende wordt toegepast

• problemen bij het bepalen van een passende 
corresponding adjustment, in het bijzonder wanneer niet 
teruggewerkt kan worden naar een verrekenprijs; dit kan 
zich bijvoorbeeld voordoen indien zowel aan de inkoop- 
als de verkoopkant alleen met gelieerde partijen wordt 
gehandeld

a Opgemerkt wordt dat deze moeilijkheden niet uniek zijn voor de TNMM, maar ook gelden voor de andere methoden.
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• de beschikbaarheid van betrouwbare informatie (in 

het bijzonder van onafhankelijke comparables), en

• de mate van vergelijkbaarheid tussen de gelieerde 

transacties en niet-gelieerde transacties, inclusief de 

betrouwbaarheid van de aanpassingen gemaakt om 

de vergelijkbaarheid te verbeteren.

– Bij het bepalen van de operationele winst moet het vol-

gende worden overwogen:

• alleen operationele elementen die direct en indirect 

betrekking hebben op de gelieerde transactie moeten 

in beschouwing worden genomen;

• opbrengsten en uitgaven die geen verband houden 

met de gelieerde transactie moeten uit de bereke-

ning worden gehouden; passende segmentatie van 

de fi nanciële gegevens van de belastingplichtige kan 

nodig zijn in dit verband;

• niet-operationele elementen, zoals rentebaten en ren-

telasten, belastingen en in het algemeen bijzondere en 

buitengewone posten van een niet-terugkerende aard, 

moeten niet in de beschouwing worden betrokken;

• indien er een correlatie is tussen krediettermen en 

verkoopprijzen, kan het passend zijn om rentebaten 

inzake kortetermijnwerkkapitaal te betrekken bij de 

bepaling van de operationelewinstmarge of werkka-

pitaalcorrecties te verrichten;

• het betrekken van valutawinsten en -verliezen bij de 

bepaling van de operationele winstmarge hangt af 

van:

- of de geteste partij hiervoor verantwoordelijk is,

- of deze winsten en verliezen van een handelsaard 

zijn, en

- of het koersrisico al dan niet wordt afgedekt 

(hedging);

• in geval van fi nanciële activiteiten (betalen en ont-

vangen van voorschotten) die de gebruikelijke activi-

teiten van de belastingplichtige betreffen kan worden 

overwogen om bij de bepaling van de operationele 

winst rekening te houden met het effect van rente en 

rentebetalingen;

• afhankelijk van de feiten en omstandigheden moeten 

opstartkosten en beëindigingskosten worden meege-

nomen; en

• de betrouwbaarheid van de vergelijkbaarheid neemt 

af indien onduidelijk is hoe potentiële comparables 

omgaan met boekhoudkundige verwerking van een 

aantal items, zoals afschrijvingen, aandelenopties en 

pensioenkosten.

– Met betrekking tot de noemer van de operationelewinst-

marge-indicator wordt opgemerkt:

• moet consistent zijn met de vergelijkbaarheidsanalyse 

(met inbegrip van functionele analyse);

• moet worden toegespitst op de relevante 

indicator(en) ter zake van de waarde van de door de 

geteste partij verrichte functies (bijvoorbeeld opera-

tionele verkoop- of distributiekosten kan een goede 

noemer zijn voor de distributieactiviteiten);

• moet in redelijke mate onafhankelijk zijn van de geli-

eerde transacties (bijvoorbeeld indien de gelieerde 

transactie het verlenen van diensten betreft, dan is 

een indicator gebaseerd op opbrengsten ten aanzien 

van deze gelieerde transactie niet een geschikte indi-

cator); en

• moet worden gemeten op een redelijk betrouwbare 

en consistente wijze op het niveau van de gelieerde 

transacties van de belastingplichtige (bijvoorbeeld de 

toewijzing van de indirecte kosten moet redelijk zijn 

en consequent in de tijd).

Verder wordt ingegaan op omzetgerelateerde35, kostengere-

lateerde36 en activagerelateerde37 operationelewinstmarge-

indicatoren alsmede andere operationelewinstmarge-

indicatoren. Een goede stap vooruit is dat in de nieuwe 

Richtlijnen ook aandacht word besteed aan de Berry-ratio 

(d.w.z. de verhouding van de brutowinst en de operationele 

kosten). In de praktijk wordt de Berry-ratio vaak gebruikt 

als sanity check op de uitkomst van een omzetgerelateerde 

winstmarge-indicator. Opgemerkt wordt dat de Berry-ratio 

bijvoorbeeld gebruikt kan worden in geval van intermediai-

re activiteiten; d.w.z. waarin een belastingplichtige produc-

ten inkoopt van een gelieerde partij en deze doorverkoopt 

aan een andere gelieerde partij.

3.3.2. Transactionele profi tsplitmethode

De ‘transactionele profi tsplitmethode’ (‘PSM’) is erop 

gericht het effect van speciale voorwaarden die zijn 

gemaakt of opgelegd bij een gelieerde transactie te elimi-

neren door de winstverdeling te bepalen die onafhankelijke 

ondernemingen naar verwachting zouden hebben behaald 

bij het sluiten van een dergelijke transactie.38 Tabel 3 bevat 

de sterke- en zwakke punten van de PSM zoals beschreven 

in de OESO-Richtlijnen.

35 par. 2.90: de operationele winstmarge wordt vaak gebruikt bij het bepalen van een 

arm’s-length-verrekenprijs van inkopen van een gelieerde onderneming voor doorver-

koop aan onafhankelijke klanten.

36 par. 2.92: deze ratio moet alleen gebruikt worden in die gevallen waarbij kosten een 

relevante indicator zijn voor de waarde van de verrichte functies, gebruikte activa en 

veronderstelde risico’s door de geteste partij. De Richtlijnen bespreken verder kwesties 

ten aanzien van de kostenbasis, het gebruik van werkelijke of begrote kosten, en ver-

schotkosten.

37 par. 2.97: rendement op activa kan een passende operationelewinstindicator zijn in 

gevallen waarbij activa (liever dan kosten of omzet) een betere indicator van de toege-

voegde waarde is van de geteste partij, bijvoorbeeld in bepaalde productieactiviteiten 

en in kapitaalintensieve fi nanciële activiteiten. 

38 Zie par. 2.108 2010-OESO-Richtlijnen.
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Verder wordt ter zake van de vaststelling van de gezamen-

lijke winst en de bij de splitsing te hanteren factor(en) 

opgemerkt dat deze:39

– in overeenstemming moet(en) zijn met de functionele 

analyse, en met name de risicoverdeling tussen de geli-

eerde partijen;

– consistent moet(en) zijn met wat er zou zijn overeenge-

komen tussen onafhankelijke partijen;

– in overeenstemming moet(en) zijn met het type van 

profi tsplitbenadering(bijvoorbeeld contributional of 

residual); en

– op een betrouwbare wijze moet(en) kunnen worden 

gemeten.

Ten aanzien van het gebruik van de PSM wordt opgemerkt:

– dat het redelijk is om te verwachten dat de looptijd van 

de regeling, de criteria en verdeelsleutels voorafgaand 

aan de transactie zijn overeengekomen;

– belastingplichtige bereid moet zijn te verklaren waarom 

het de meest geschikte methode is alsmede hoe de 

methode is geïmplementeerd; en

– dat de wijze waarop de te verdelen gezamenlijke winst 

wordt bepaald en de splitsingsfactoren worden toegepast 

39 Zie par. 2.116 2010-OESO-Richtlijnen.

in het algemeen consistent dient te zijn gedurende de 

looptijd van de winstsplitsingsregeling, tenzij derde par-

tijen anders zouden zijn overeengekomen.

De Richtlijnen bespreken verder verschillende benaderin-

gen om de gezamenlijk winst te verdelen, inclusief de ‘con-

tribution’-analyse en de ‘residual’-analyse:

– De contribution-analyse verdeelt de gezamenlijke winst 

op basis van een redelijke inschatting hoe derden de 

winst zouden hebben verdeeld. Bij gebrek aan compa-

rables-informatie is de splitsing vaak gebaseerd op de 

relatieve waarde van de functies, risico’s en activa die de 

bij de betreffende transactie betrokken partijen hebben 

bijgedragen. De nieuwe Richtlijnen maken duidelijk dat 

de bepaling van de relatieve waarde kan worden geba-

seerd op een vergelijking van de aard en de mate van 

de bijdrage van elke partij en dat het bepalen van een 

‘bijdragepercentage’ afhankelijk is van de relatieve verge-

lijking en externe marktgegevens.40

– De residual-analyse verdeelt de gezamenlijke winst van 

de gelieerde transactie in twee fasen. In de eerste fase 

wordt voor elke bij de transactie betrokken partij een 

arm’s-length-vergoeding bepaald voor de ‘niet-unieke’ 

40 Zie par. 2.119 en 2.120, 2010-OESO-Richtlijnen.

Tabel 3: Sterke en zwakke punten van de PSM

Sterke punten Zwakke punten

• de PSM kan worden toegepast in de volgende situaties:
 -   zeer geïntegreerde activiteiten waarbij een eenzijdige 

methode niet geschikt is (bijvoorbeeld bij global trading 
van fi nanciële instrumenten),

 -   beide partijen leveren een waardevolle en unieke bij-
drage aan de transactie (bijvoorbeeld unieke immateriële 
activa);a

• indien gegevens over comparables beschikbaar zijn, kun-
nen deze relevant zijn voor de winstverdeling analyse om 
a. de waarde van de inbreng die elke gelieerde onderne-
ming maakt aan de transactie te bepalen,b en 
b. de verdeling van winsten te ondersteunen die onafhan-
kelijke ondernemingen behaald zouden hebben in verge-
lijkbare omstandigheden

• indien gegevens over comparables niet beschikbaar zijn, 
dan kan de winstverdeling gebaseerd worden op de verde-
ling van functies, risico’s en activa tussen de gelieerde par-
tijen

• de PSM neemt in beschouwing specifi eke, mogelijk unieke 
feiten en omstandigheden die niet voorkomen bij onaf-
hankelijke ondernemingenc

• het is minder waarschijnlijk dat één van beide partijen tot 
de gelieerde transacties een buitensporige en onwaar-
schijnlijke winst krijgt toebedeeld, aangezien het een 
tweezijdige analyse betreft

moeilijkheden bij toepassing
• toegang tot informatie van de buitenlandse gelieerde 

onderneming,
• het meten van de opbrengsten en kosten van de gelieerde 

ondernemingen die betrokken zijn bij de gelieerde transac-
tie,

• een geschikte allocatie van bedrijfskosten tussen de trans-
actie en andere activiteiten

a Par. 2.109: in het geval dat een van de bij de transactie betrokken partijen een eenvoudige functie verricht en niet een aanzienlijke bijdrage levert, is de PSM niet de geschikte 

methode.

b Deze beschikbare gegevens zijn echter wel minder nauw gerelateerd aan de transactie dan het geval is bij andere beschikbare methoden.

c Zie par. 2.112 2010-OESO-Richtlijnen. 
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(d.w.z. routinematige) bijdrage aan de transactie. Deze 

vergoeding wordt bepaald door toepassing van één van 

de traditionele transactiemethoden of de TNMM. De 

restwinst (het residu) die overblijft na aftrek van deze 

vergoeding wordt vervolgens verdeeld op basis van een 

verdeelsleutel die onafhankelijke partijen in vergelijk-

bare omstandigheden overeengekomen zouden kunnen 

zijn.

Ten aanzien van de bepaling van de gezamenlijke winst 

wordt in de nieuwe Richtlijnen nog opgemerkt dat:

– deze betrekking moet hebben op de door de betrokken 

gelieerde ondernemingen gerealiseerde winst ter zake 

van de betreffende transactie(s);

– voor de consolidatie de individuele boekhoudingen eerst 

op een gemeenschappelijke basis moeten worden vast-

gesteld zodat geen verschillende accounting principes 

worden toegepast. Uitgangspunt kan de fi nanciële boek-

houding zijn.

Ten aanzien van de te hanteren verdeelsleutels/criteria voor 

de verdeling van de winst wordt opgemerkt dat:

– deze moeten zijn gebaseerd op objectieve gegevens 

(bijvoorbeeld de verkoop aan derde partijen) en niet 

op gegevens die beïnvloed zijn door de beloning van de 

gecontroleerde transacties (bijvoorbeeld de verkoop aan 

gelieerde partijen) en worden ondersteund door redelijk 

betrouwbare gegevens over comparables, interne gege-

vens of beide;

– op activa dan wel op kapitaal gebaseerde verdeelsleutels 

mogen worden gebruikt ingeval er een sterke relatie is 

tussen de activa of het geïnvesteerde vermogen en het 

creëren van waarde in verband met de gelieerde transac-

tie;

– op kosten gebaseerde verdeelsleutels mogen worden 

gebruikt indien er een sterke correlatie is tussen de rela-

tieve kosten en de relatieve toegevoegde waarde;

– er timingkwesties zijn inzake de relevante periode om de 

verdeelsleutel vast te stellen;

– interne gegevens met betrekking tot eigen activiteiten 

van de belastingplichtige van belang kunnen zijn indien 

de verdeelsleutel is gebaseerd op een wettelijke boekhou-

ding (bijvoorbeeld transactionele balans) en/of analy-

tische boekhouding (bijvoorbeeld personeelsbezetting, 

bestede tijd, het aantal servers en vloeroppervlakte van 

de detailhandel).

Ten slotte wordt ingegaan op het gebruik van fi nanciële 

data van de belastingplichtige zelf in het geval dat informa-

tie inzake derde partijen ontbreekt dan wel onbetrouwbaar 

is.

4. Conclusie

Het nieuwe hoofdstuk I van de 2010-OESO-Richtlijnen 

onderschrijft dat het arm’s-length-principe de internatio-

nale norm is om inkomsten te verdelen tussen gelieerde 

ondernemingen. Het gebruik van global formulary appor-

tionment wordt afgewezen. Het arm’s-length-principe blijft 

derhalve het leidende beginsel achter de theorie van ver-

rekenprijzen voor fi scale doeleinden. Meer nadruk is gelegd 

op het belang van de vergelijkbaarheidsanalyse.

Het nieuwe hoofdstuk II van de 2010-OESO-Richtlijnen 

heeft de guidance voor de toepassing van de TNMM en 

PSM sterk uitgebreid en verfi jnd. De transactionele winst-

methoden worden niet langer beschouwd als methoden 

voor ultieme gevallen (zgn. ‘last resort status’). Dit is – gelet 

op de bestaande praktijk – een welkome en zinvolle ver-

andering ten opzichte van de 1995-OESO-Richtlijnen. Ten 

aanzien van de keuze van de methode blijkt dat de hiërar-

chie tussen de methoden tot op zekere hoogte is gehand-

haafd. Rekening houdend met de feiten en omstandigheden 

dient uiteindelijk naar de meest geschikte methode te wor-

den gezocht. Wij adviseren bedrijven om bij het opstellen 

van nieuwe verrekenprijsdocumentatie/analyses ‘going for-

ward’ – aan de hand van de door de OESO gegeven criteria 

– te documenteren waarom men de gehanteerde methode 

de ‘meest geschikte methode’ vindt.

In het tweede en laatste deel zal nader worden ingegaan op 

het nieuwe hoofdstuk III.
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