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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 hoofdstukken 

I-III en een nieuw hoofdstuk IX inzake de ver-

rekenprijsaspecten van business restructuring. 

Dit artikel is het tweede deel van een tweeluik 

waarin auteurs ingaan op de belangrijkste her-

zieningen van de hoofdstukken I-III en de bete-

kenis hiervan voor de verrekenprijspraktijk.

1. Wijzigingen in hoofdstuk III: 
Vergelijkbaarheidsanalyse

De vergelijkbaarheidsanalyse is van cruciaal belang bij de 

toepassing van het arm’s-lengthbeginsel. Teneinde te kun-

nen vaststellen of de gelieerde situatie impact heeft gehad 

op de transfer price wordt bekeken of de voorwaarden van 

de gelieerde transacties afwijken van degene die zijn over-

eengekomen in transacties tussen derde partijen. Indien 

blijkt dat deze voorwaarden verschillen, dient vervolgens te 

worden bepaald of dit verschil in voorwaarden een impact 

heeft gehad op de winst van belastingplichtige.

De 1995-Richtlijnen verschaften algemene richtsnoeren 

inzake de vergelijkbaarheidsanalyse. In de 2010-versie zijn 

deze algemene richtsnoeren opgenomen in hoofdstuk I. In 

aanvulling hierop wordt in het nieuwe hoofdstuk III nader 

ingegaan op deze vergelijkbaarheidsanalyse en met name 

op het feitelijke proces. Gezien de mate van detaillering kan 

men zich afvragen of de OESO met deze mate van detail-

lering niet wat al te ver is doorgeschoten.

Het nieuwe hoofdstuk III is als volgt gestructureerd:

A. Het uitvoeren van een vergelijkbaarheidsanalyse;

B. Timingkwesties in vergelijkbaarheid; en

C. Compliancekwesties

In het hiernavolgende zal op deze onderdelen nader worden 

ingegaan.

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. Com-

mentaar 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 uitvoeren van een 
vergelijkbaarheidsanalyse

De nieuwe Richtlijnen benadrukken dat zoeken van com-

parables niet hetzelfde is als een vergelijkbaarheidsanalyse, 

maar dat het slechts een onderdeel is van deze analyse. De 

zoektocht naar comparables is afhankelijk van de vooraf-

gaande analyse van de voorwaarden van de gelieerde trans-

actie op basis van de relevante vergelijkbaarheidsfactoren.2 

De vergelijkbaarheidsanalyse is een methodologisch en 

consistent proces waarbij sprake is van samenhang tussen 

de verschillende stappen. Zo moet de economische analyse 

niet los worden uitgevoerd van de functionele analyse, 

maar moet die worden gebaseerd op de functionele analyse.

De nieuwe Richtlijnen gebruiken niet meer de norm ‘rede-

lijk betrouwbare comparables’3, die nog wel was opgeno-

men in de concepttekst van de voorgestelde herziening van 

de hoofdstukken I-III. De vergelijkbaarheidsanalyse moet 

zijn gericht op het identifi ceren van de ‘meest betrouwbare’ 

comparables. Een uitputtende zoektocht naar alle moge-

lijke bronnen van comparables is echter niet noodzakelijk. 

Erkend wordt dat er beperkingen zijn inzake de beschik-

baarheid van informatie en dat het vinden van gegevens 

van comparables erg lastig kan zijn.4

Voor zowel belastingplichtigen en belastingdiensten die 

comparables gebruiken om verrekenprijzen of correcties 

daarvan te onderbouwen, wordt aanbevolen een en ander 

goed te documenteren. Verwezen wordt naar hoofdstuk V 

van de richtlijnen voor een leidraad voor documentatie-

vereisten.

Zoals reeds opgemerkt bevat het nieuwe hoofdstuk III met 

name guidance inzake het feitelijke proces van de vergelijk-

baarheidsanalyse. Zo wordt voor het doen van deze analyse 

het volgende negenstappenproces aanbevolen:5

• Stap 1: bepaling van de jaren die worden betrokken bij 

de analyse.

• Stap 2: analyse op een breed vlak van de omstandighe-

den van de belastingplichtige.6

2 Zie par. 3.1 2010-OESO-Richtlijnen.

3 Zie o.a. par. 3.2, Proposed revision of Chapters I-III of the transfer pricing guidelines, 

9th September 2009.

4 Zie par. 3.2 2010-OESO-Richtlijnen.

5 Zie par. 3.4 2010-OESO-Richtlijnen.

6 Par. 3.7 2010-OESO-Richtlijnen geeft aan dat Stap 2 een analyse betreft van de indus-

trie, concurrentie en wetgevende factoren die de belastingplichtige en haar omgeving 

beïnvloeden. De vraag is of Stap 2 nodig is, omdat het valt onder Stap 3 waar de geli-

eerde transacties worden geanalyseerd.
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• Stap 3: analyse van de gelieerde transactie(s), met name 

gebaseerd op een functionele analyse. Dit om de vol-

gende keuzes te kunnen maken:

– Wie wordt de te testen partij?

– Wat is de meest geschikte verrekenprijsmethode? En, 

indien nodig, welke fi nanciële indicator moet worden 

gehanteerd?

– Wat zijn de belangrijkste vergelijkbaarheidsfactoren 

die in beschouwing genomen moeten worden?

• Stap 4: indien aanwezig, beoordeling van de bestaande 

interne comparables.

• Stap 5: indien van externe comparables gebruik moet 

worden gemaakt, bepaling van de beschikbare bronnen 

van informatie over externe comparables, rekening hou-

dend met hun relatieve betrouwbaarheid.

• Stap 6: selectie van de meest geschikte verrekenprijsme-

thode en, afhankelijk van de methode, bepaling van de 

relevante fi nanciële indicator (bijvoorbeeld bepaling van 

de relevante operationelewinstindicator in het geval van 

de TNMM).

• Stap 7: identifi catie van potentiële comparables: het 

defi niëren van de belangrijkste kenmerken waaraan niet-

gelieerde transacties moet voldoen om te kunnen wor-

den beschouwd als potentieel vergelijkbare transacties; 

dit dient te geschieden op basis van de relevante factoren 

geïdentifi ceerd in Stap 3 en in overeenstemming te zijn 

met de guidance inzake de vergelijkbaarheidsfactoren 

(par. 1.38-1.62).

• Stap 8: bepalen en (waar nodig) maken van correcties 

om de vergelijkbaarheid te verbeteren.

• Stap 9: interpretatie en gebruik van de verzamelde gege-

vens, bepaling van de arm’s-lengthvergoeding.7

De nieuwe Richtlijnen onderstrepen dat dit negenstap-

penproces als een geaccepteerde ‘best practice’ moet wordt 

beschouwd. He is echter niet verplicht om dit proces te 

volgen. Elk ander proces dat leidt tot het identifi ceren van 

betrouwbare comparables kan acceptabel zijn. Benadrukt 

wordt dat het meer gaat om de betrouwbaarheid van de 

uitkomst dan om het proces. Ondanks deze toelichting 

is er onzes inziens een risico dat – gelet op de uitvoerige 

beschrijving van dit negenstappenproces – dit proces als 

het enig aanvaardbare proces wordt gezien, en dat het 

volgen van een ander of een licht afwijkend proces als niet 

afdoende zal worden beschouwd. Een dergelijke insteek 

brengt het gevaar met zich dat belastingplichtige moet gaan 

verdedigen waarom het negenstappenproces niet is gevolgd. 

Wij verwachten niet dat de Nederlandse belastingdienst 

een dergelijk standpunt zal gaan innemen. Onze vrees is 

7  De voorgestelde herziening van de hoofdstukken I-III op 9 september 2009 bevatte 

een tienstappenproces. Naast de voorgaande negen was er de stap: ‘implementatie van 

ondersteuningsprocessen om aanpassingen te garanderen in geval van materiële veran-

deringen’. Hoewel deze laatste stap is verwijderd in de nieuwe OESO-Richtlijnen, wordt 

hij gedeeltelijk gedekt door par. 3.6 en 3.82.

met name gericht op het standpunt van belastingdiensten 

in landen die een en ander naar de letter en niet naar de 

bedoeling interpreteren, dan wel in landen die geen of wei-

nig ervaring hebben met verrekenprijzen.

Het negenstappenproces is niet een lineair proces. Opge-

merkt wordt dat het nodig kan zijn om sommige stappen 

te herhalen om verder te kunnen komen. Zo kan het zijn 

dat men Stap 5 t/m 7 herhaaldelijk moet uitvoeren om tot 

de meest geschikte methode te komen. Dit komt doordat 

de beschikbaarheid van informatie over vergelijkbare niet-

gelieerde transacties van invloed is op de keuze van de 

methode.

In het hiernavolgende zullen we nader ingaan op een aantal 

stappen uit het negenstappenproces.

2.1. Beoordeling van de gelieerde transactie en de keuze van 

de te testen partij (Stap 3)

2.1.1. Aggregatie/segmentatie en intentional set-offs

De in de 1995-Richtlijnen opgenomen guidance inzake de 

evaluatie van afzonderlijke en gecombineerde transacties en 

bewuste compensatie is nu opgenomen in hoofdstuk III en 

qua strekking in wezen niet veranderd.

Inzake de aggregatie van transacties is er een nieuw voor-

beeld toegevoegd.8 Het betreft de ‘portfoliobenadering’. 

Onderkend wordt dat het een ondernemingsstrategie van 

belastingplichtige kan zijn om bepaalde transacties samen 

te voegen met als doel een passend resultaat op de portfolio 

te behalen en niet zozeer op elk product in die portfolio. De 

OESO benadrukt wel dat het gebruik van deze benadering 

niet kan worden gebruikt om structurele verliezen of een 

schamel resultaat te verklaren.

2.1.2. Keuze van de te testen partij

De te testen partij9 is de bij de transactie betrokken geli-

eerde partij die wordt gebruikt om het arm’s-lengthkarakter 

van de betreffende transactie te beoordelen. Een dergelijke 

keuze wordt gemaakt ingeval een eenzijdige methode (cost 

plus, resale price, dan wel TNMM) wordt gehanteerd. Het 

is in het algemeen de partij die qua functies, gedragen risi-

co’s en activa de minst complexe is van de bij de gelieerde 

transactie betrokken partijen, daar voor deze partij in het 

algemeen de meest betrouwbare comparables kunnen wor-

den gevonden.

2.1.3. Informatie inzake gelieerde transacties

Teneinde potentieel vergelijkbare derdentransacties te kun-

nen identifi ceren en uiteindelijk de meest geschikte metho-

8 Zie par. 3.10 2010-OESO-Richtlijnen.

9 Zie par. 3.18 2010-OESO-Richtlijnen.
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de te kunnen kiezen, is allereerst informatie inzake de geli-

eerde transacties nodig. In het bijzonder de informatie die 

voortvloeit uit functionele analyse van de bij de gelieerde 

transacties betrokken partijen.

Hoewel bij de toepassing van een eenzijdige methode (cost 

plus, resale price of TNMM) uiteindelijk alleen de winstin-

dicator van de te testen partij wordt geëvalueerd, merken 

de nieuwe Richtlijnen evenwel op dat enige informatie, met 

name uit hoofde van een functionele analyse van de bij 

de desbetreffende transactie betrokken overige partij(en) 

nodig is voor de karakterisering van de transactie en de 

keuze van de geschikte methode. De vraag is echter wat 

‘enige’ informatie betekent. Een geconsolideerde functio-

nele analyse op het niveau van de multinationale onderne-

ming als geheel is niet voldoende. Hoewel de Richtlijnen 

opmerken dat hierbij rekening moet worden gehouden 

met de hierbij optredende praktische moeilijkheden voor 

belastingplichtige10, leidt dit tot een lastenverzwaring voor 

de belastingbetaler.

Bij de toepassing van een tweezijdige methode (de profi t 

split), moet gedetailleerde (fi nanciële en kwalitatieve) 

informatie worden verstrekt inzake de bij de transactie 

betrokken gelieerde partijen.11

2.2. Vergelijkbare transacties tussen niet-gelieerde partijen 

(Stap 4 en Stap 5)

De nieuwe Richtlijnen maken een onderscheid tussen 

interne comparables en externe comparables. Een interne 

comparable is een met de desbetreffende gelieerde trans-

actie vergelijkbare transactie tussen een van de bij die geli-

eerde transactie betrokken partijen en een onafhankelijke 

partij. Een externe comparable is een met de desbetreffende 

gelieerde transactie vergelijkbare transactie tussen niet-geli-

eerde partijen.12

2.2.1. Interne comparables

De nieuwe richtlijnen lijken de voorkeur te geven aan inter-

ne boven externe comparables.13 Interne comparables heb-

ben een meer directe en nauwere relatie met de gelieerde 

transactie dan externe comparables. Wel wordt opgemerkt 

dat interne comparables niet per defi nitie betrouwbaarder 

zijn. Zo wordt opgemerkt dat bijvoorbeeld een signifi cant 

verschil in transactievolume een materieel effect heeft op de 

mate van vergelijkbaarheid.14

10 Zie par. 3.23 2010-OESO-Richtlijnen.

11 Zie par. 3.21 2010-OESO-Richtlijnen.

12 Zie par. 3.24 2010-OESO-Richtlijnen.

13 Zie par. 3.29 2010-OESO-Richtlijnen.

14 Zie par. 3.28 2010-OESO-Richtlijnen.

2.2.2. Externe comparables

Inzake de externe comparables wordt nader ingegaan op 

het gebruik van commerciële databanken en de door som-

mige advieskantoren voor eigen gebruik ontwikkelde data-

banken. Commerciële databanken zijn een gebruikelijke 

bron voor de identifi catie van externe comparables. Wel 

zijn er enkele beperkingen met betrekking tot het gebruik 

hiervan:15

i. omdat ze gebruikmaken van publiek beschikbare infor-

matie zijn ze niet in alle landen beschikbaar;

ii. daar publicatievoorschriften afhankelijk kunnen zijn 

van het type rechtsvorm, is de hierin opgenomen infor-

matie niet gelijk voor alle bedrijven;

iii. ze zijn samengesteld voor niet-transferpricingdoelein-

den; en

iv. ze worden gebruikt om de resultaten van bedrijven (in 

plaats van transacties) te vergelijken, omdat informatie 

over transacties zelden beschikbaar is.

Commerciële databanken dienen objectief (en niet mani-

pulatief) te worden gebruikt.16 Verder dient bij het gebruik 

van deze databanken de kwaliteit van de comparables voor-

op te staan en niet de kwantiteit. Dit lijkt een onschuldige 

verklaring, maar sommige OESO-lidstaten zijn heel open-

hartig geweest over de onbetrouwbaarheid van databank-

informatie. Het is dan ook raadzaam om bij het gebruik 

van commerciële databanken de hieruit voorvloeiende 

informatie vervolgens te verfi jnen door deze te testen aan 

andere publiekelijk beschikbare informatie (bijvoorbeeld 

informatie in de jaarverslagen en op de website van poten-

tiële comparables) om zodoende de betrouwbaarheid van 

de analyse te vergroten.

Ter zake van de voor eigen doeleinden ontwikkelde data-

banken wordt nog opgemerkt dat deze – in vergelijking 

met commerciële databanken – minder marktinformatie 

kunnen bevatten. Dit zou de betrouwbaarheid van de ana-

lyse kunnen beïnvloeden. Verder wordt opgemerkt dat bij 

het gebruik van eigen databanken de belastingdienst – om 

redenen van transparancy – om toegang tot de desbetref-

fende databank kan verzoeken.17

2.2.3. Het gebruik van zogenoemde ‘secret comparables’ door de 

belastingdiensten

Het gebruik door de belastingdiensten van niet-publiek 

beschikbare informatie voor de toepassing van transfer-

pricingmethoden wordt unfair geacht, tenzij de desbetref-

fende belastingdienst de gegevens (binnen de grenzen van 

de binnenlandse vertrouwelijkheidseisen) kan verstrekken 

aan de belastingplichtige, zodat deze in staat is om zich 

15 Zie par. 3.31 2010-OESO-Richtlijnen.

16 Zie par. 3.32 2010-OESO-Richtlijnen.

17 Zie par. 3.34 2010-OESO-Richtlijnen.
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adequaat te verdedigen. Verder wijzen wij erop dat som-

mige landen ‘secret comparables’ gebruiken bij de schatting 

van de belastbare winst bij niet-coöperatieve belasting-

plichtigen.

2.2.4. Het gebruik van niet-transactionele derdepartijgegevens

Uitgangspunt bij de toepassing van het arm’s-lengthbegin-

sel is vergelijking op transactieniveau.18 Wegens gebrek aan 

gegevens op dat niveau, is in de praktijk de toepassing van 

het arm’s-lengthbeginsel vaak gebaseerd op een vergelijking 

op bedrijfsniveau. De opmerking dat niet-gelieerdepartij-

gegevens vaak alleen op bedrijfsniveau of bedrijfssegment 

en niet op een transactioneel niveau beschikbaar zijn,19 

is een welkome erkenning. Verder wordt ingegaan op de 

vraag of dergelijke gegevens kunnen worden gebruikt voor 

de beoordeling of de gelieerde transactie respectievelijk de 

geaggregeerde gelieerde transacties voldoen aan het arm’s-

lengthprincipe. Opgemerkt wordt dat onder omstandighe-

den deze informatie op bedrijfs(segment)niveau kwalitatief 

beter kan zijn dan op gesegmenteerd transactieniveau als 

de betreffende bedrijfs(segment)activiteiten overeenkomen 

met de geaggregeerde activiteiten van de te testen partij.

2.2.5. Gebrek aan beschikbare comparables

De zoektocht naar comparables moet erop gericht zijn om 

de meest betrouwbare gegevens te vinden. Erkend wordt 

evenwel dat de comparables niet altijd perfect zijn en dat er 

in specifi eke markten en industrieën onvoldoende verge-

lijkbare derdentransacties beschikbaar kunnen zijn. In der-

gelijke gevallen kan een pragmatische oplossing uitkomst 

bieden. Zo zou gekeken kunnen worden naar mogelijke 

comparables in ander geografi sche markten, of compara-

bles die andere ondernemingsstrategieën toepassen.20

2.3. Selecteren en verwerpen van potentiële comparables 

(Stap 7)

De selectie van potentiële comparables (met name de keuze 

van de selectiecriteria) is van essentieel belang voor de toe-

passing van de vergelijkbaarheidsanalyse. Dit proces moet 

transparant, systematisch en verifi eerbaar zijn. De OESO 

erkent dat volledige eliminatie van subjectieve oordelen 

hierbij simpelweg niet mogelijk is.

Twee benaderingen worden beschreven:

• De ‘additieve’ benadering. Hiertoe wordt een lijst van 

bedrijven opgesteld die worden geacht partij te zijn in 

potentieel vergelijkbare transacties. Vervolgens wordt 

informatie verzameld over die transacties om te kunnen 

analyseren of deze transacties vergelijkbaar zijn. Een 

18 Zie par. 3.9-3.12 2010-OESO-Richtlijnen.

19 Zie par. 3.37 2010-OESO-Richtlijnen.

20 Zie par. 3.38 2010-OESO-Richtlijnen.

voordeel van deze ‘additieve’ aanpak is dat belasting-

plichtige over het algemeen goed op de hoogte is van 

mogelijke derde partijen in de industrietak waarin hij 

opereert.21

• De ‘deductieve’ benadering. Uitgangspunt hier is een 

uitgebreide lijst van potentieel vergelijkbare bedrijven 

die in dezelfde sector actief zijn en in eerste aanleg een 

vergelijkbare functie lijken te verrichten. Dit is normali-

ter een zoektocht met behulp van een databank. De lijst 

van bedrijven wordt vervolgens verfi jnd op basis van 

selectiecriteria en publiek beschikbare informatie. Een 

voordeel van de ‘deductieve’ aanpak is dat deze transpa-

ranter en gemakkelijker te controleren is dan de ‘addi-

tieve’ benadering.22

Er is geen voorkeur voor een van de benaderingen. Afhan-

kelijk van de feiten en omstandigheden kan de voorkeur 

uitgaan naar toepassing van één dan wel een combinatie 

van beide benaderingen.23

Voor het selectieproces worden zowel kwantitatieve als 

kwalitatieve criteria gebruikt. De meest voorkomende 

kwantitatieve criteria zijn:

a. kwalitatieve criteria in termen van omzet, activa of het 

aantal werknemers;

b. immateriële activa gerelateerde criteria (zoals nettowaar-

de immateriële activa / nettowaarde alle activa; kosten 

R&D / omzet);

c. criteria die verband houden met het belang van export 

verkopen (omzet export / totale omzet)

d. criteria in verband met absolute of relatieve waarde 

voorraden, en

e. andere criteria om derde partijen niet te selecteren 

omdat die zich in bijzondere situaties bevinden, zoals 

start-upbedrijven of bedrijven die failliet gaan.

2.4. Correcties om verschillen in vergelijkbaarheid te 

elimineren (Stap 8)

Materiële verschillen tussen de gelieerde en niet-gelieerde 

transacties beïnvloeden de vergelijkbaarheid. Teneinde deze 

negatieve impact op de vergelijkbaarheid te elimineren, 

dienen zogenoemde vergelijkbaarheidscorrecties te worden 

aangebracht. Uitgangspunt hierbij is dat dergelijke aanpas-

singen slechts dan moeten worden gemaakt indien zij de 

vergelijkbaarheid verbeteren.24 Dergelijke correcties worden 

aangebracht op de niet-gelieerde transacties.25 Verder kan 

worden opgemerkt dat naarmate het aantal correcties toe-

21 Zie par. 3.41 2010-OESO-Richtlijnen.

22 Zie par. 3.42 2010-OESO-Richtlijnen.

23 Zie par. 3.45 2010-OESO-Richtlijnen.

24 Zie par. 3.53 2010-OESO-Richtlijnen.

25 Dit volgt impliciet uit het feit dat de OESO-Richtlijnen stellen dat moet worden uitge-

gaan van de actuele transactie tussen gelieerde partijen, zie par. 1.64.
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neemt de betrouwbaarheid van de potentiële comparables 

afneemt.

Voorbeelden van vergelijkbaarheidscorrecties zijn aanpas-

singen teneinde boekhoudkundige verschillen26 te elimi-

neren en aanpassingen voor verschillen in werkkapitaal27 

(d.w.z. voorraden, debiteuren en crediteuren).

Met het oog op transparantie dienen te worden gedocu-

menteerd:

a. de redenen voor de aanpassingen,

b. hoe de aanpassingen zijn berekend,

c. de impact van de aanpassing op de resultaten van elke 

comparable, en

d. hoe de aanpassing de vergelijkbaarheid verbeterd.

2.5. Arm’s length range (Stap 9)

De guidance inzake het gebruik van de arm’s length range 

is verplaatst naar hoofdstuk III.28 De belangrijkste toevoe-

ging betreft de observatie dat het gebruik van statistische 

methoden (bijvoorbeeld de interquartiële deviatie of ande-

re percentielen) nuttig kan zijn om de betrouwbaarheid van 

de analyse te verbeteren. Dit is het geval indien het vergelij-

kingsmateriaal nog steeds gebreken bevat die niet aangepast 

kunnen worden. De in de Richtlijnen opgenomen guidance 

komt overeen met het Nederlandse beleid zoals opgenomen 

in het Verrekenprijzenbesluit van 30 maart 2001.29

Indien de door de belastingplichtige gehanteerde prijs of 

marge buiten de arm’s-lengthrange valt en hij hiervoor 

geen verklaring heeft, kan een correctie worden gemaakt 

naar een punt binnen de range. Alhoewel ieder punt bin-

nen de range een arm’s-lengthprijs weergeeft, merken de 

richtlijnen op dat gecorrigeerd moet worden naar het ‘most 

appropriate point’ zonder verder aan te geven wat dit punt 

is. Als er sprake is van een range met nog zogenoemde 

‘comparability defects’ (i.e. de kwaliteit/betrouwbaarheid 

van ieder punt in de range is niet even hoog) dan kan het 

gebruik van de mediaan, het gemiddelde of het gewogen 

gemiddelde worden overwogen.

Is sprake van extreme resultaten in de range (verlies of 

ongewoon hoge winsten) dan is nadere analyse nodig om 

de redenen voor die extreme resultaten te begrijpen. Het 

extreme resultaat kan het gevolg zijn van een gebrek in de 

vergelijkbaarheid.

26 Een bepaalde kostencategorie kan bijvoorbeeld bij de te testen partij boven de streep 

in aanmerking zijn genomen terwijl bij de comparable deze categorie onder de streep is 

meegenomen.

27 In de bijlage bij hoofdstuk III is een voorbeeld opgenomen inzake werkkapitaalaanpas-

singen.

28 Zie par. 1.45-1.48 1995-OESO-Richtlijnen.

29 Besluit van 30 maart 2001, nr. IFZ2001/295M, NTFR 2001/553.

3. Vergelijkbaarheidsanalyse: timingkwesties

De nieuwe Richtlijnen bevatten een aantal nieuwe paragra-

fen met betrekking tot timingkwesties bij de toepassing van 

de vergelijkbaarheidsanalyse. Het betreft de vraag: uit welk 

tijdvak/jaren dient de te gebruiken data inzake de compa-

rables te stammen? Alsmede de vraag: op welk moment 

dient die informatie te worden verzameld respectievelijk te 

worden geproduceerd?

Ten aanzien van de vraag uit welk tijdvak de comparables-

data dienen te stammen, wordt opgemerkt dat dit in prin-

cipe informatie dient te zijn uit hetzelfde tijdvak als waarin 

de gelieerde transactie plaatsvindt. Afhankelijk van het 

moment van verzamelen kan de beschikbaarheid van deze 

informatie schaars zijn.

Twee benaderingen worden genoemd:

• Pricesettingbenadering: belastingplichtigen stellen trans-

ferpricingdocumentatie op om aan te tonen dat zij 

redelijke inspanningen hebben verricht om te voldoen 

aan het arm’s-lengthbeginsel op het moment dat men de 

transactie aanging; en

• Pricetestingbenadering: belastingbetaler wil de feitelijke 

uitkomst van de gelieerde transacties testen om aan te 

tonen dat de voorwaarden van de transacties consistent 

waren met het arm’s-lengthprincipe.

Beide benaderingen worden in de praktijk gebruikt. Men 

dient erop bedacht te zijn dat door de bij de gelieerde trans-

actie betrokken partijen dezelfde benadering wordt toege-

past. Toepassing van verschillende benaderingen kan leiden 

tot dubbele belastingheffi ng daar de te hanteren informatie 

inzake de derde partij uit verschillende tijdvakken stamt. In 

het ergste geval is deze dubbele heffi ng voorts niet onder de 

overlegprocedure op te lossen daar men naar de letter de 

dubbele heffi ng dan zelf heeft veroorzaakt.30

Verder zij opgemerkt dat de guidance inzake het gebruik 

van meerjarencijfers en productlevenscycli nu zijn opgeno-

men in hoofdstuk III. In dit verband zij nog gewezen op het 

in het Verrekenprijzenbesluit neergelegde standpunt inzake 

het gebruik van meerjarengegevens en de toepassing van de 

range. Indien de vergoeding buiten de jaarrange valt, wordt 

vervolgens deze toets herhaald op basis van (voortschrij-

dende) gemiddelden over een aantal jaren. De lengte van de 

periode die wordt meegenomen is mede afhankelijk van de 

lengte van de levenscyclus van het product. Valt de gemid-

delde vergoeding voor de te beoordelen transactie binnen 

de meerjarenrange, dan wordt geen correctie aangebracht. 

30 Voor de toepassing van de overlegprocedure moet er sprake zijn van dubbele heffi ng 

die het gevolg is van een handeling van een of beide belastingdiensten van de staten 

waartussen het verdrag is gesloten.
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Indien de te beoordelen vergoeding zowel buiten de arm’s-

length-jaarrange valt, als buiten de arm’s-length-meerjaren-

range, dan wordt een correctie aangebracht. De OESO laat 

zich over een dergelijk gebruik van meerjarengegevens niet 

uit.

4. Complianceproblemen

Hoofdstuk III sluit af met een onderdeel dat ingaat op de 

kosten en lasten voor belastingplichtige die zijn verbon-

den aan het verrichten van een vergelijkbaarheidsanalyse. 

Erkend wordt dat de kosten van informatie een oprechte 

zorg kunnen zijn. Onder verwijzing naar de in de hoofd-

stukken IV en V opgenomen balansgedachte (i.e. erkenning 

enerzijds van de noodzaak van informatie voor de belas-

tingdienst maar aan de andere kant rekening houden met 

de kosten en administratieve last die hiermee gepaard gaat 

voor de belastingplichtige) wordt onder meer opgemerkt 

dat het niet vereist is om een uitputtende zoektocht te ver-

richten naar alle mogelijke relevante bronnen van informa-

tie. Belastingplichtigen en belastingdiensten moeten hun 

gezonde verstand gebruiken bij de beoordeling of de com-

parables betrouwbaar zijn.

Het herhalen van deze balansgedachte (weegt de verstrek-

king van additionele informatie op tegen de daarmee 

gepaard gaande additionele kosten en administratieve 

lasten) achten wij een goede zaak. Wij hopen dan ook dat 

de herhaling van deze gedachte belastingdiensten ervan zal 

weerhouden om het geïntroduceerde negenstappenproces 

op een te rigide manier te gebruiken.

Van belastingplichtigen mag worden verwacht dat zij de 

wijze waarop zij hun verrekenprijzen bepalen, bewaken en 

zo nodig corrigeren, afstemmen op de complexiteit en veel-

voud van hun transacties, de omvang van de risico’s en of 

hun transacties in een stabiele of veranderende omgeving 

worden verricht. Multinationale ondernemingen zullen 

hiertoe over een goed gemanaged complianceproces dienen 

te beschikken. Idealiter zal dit proces regelmatig moeten 

worden gecontroleerd en indien nodig worden herzien met 

het oog op risicobeheer. Inzake het MKB wordt opgemerkt 

dat hoewel voor hen het arm’s-lengthprincipe op verge-

lijkbare wijze als voor multinationale ondernemingen van 

toepassing is, het gebruik van een pragmatische oplossing 

gepast kan zijn.

5. Potentieel effect van de veranderingen op de 
verrekenprijzenpraktijk

Zoals reeds opgemerkt was de noodzaak tot herziening van 

de 1995-Richtlijnen voor een belangrijk deel ingegeven 

door de ontwikkelingen in de praktijk. Veel van de wijzi-

gingen betreffen dan ook een beschrijving van hoe verre-

kenprijzen in de huidige praktijk worden vastgesteld. Daar-

naast is gebruikgemaakt van de gelegenheid om bepaalde 

zaken te verduidelijken.

Hoewel de OESO niet een datum aangeeft waarop de 

nieuwe Richtlijnen van kracht zijn, adviseren wij om bij 

het opstellen van nieuwe verrekenprijsdocumentatie en/of 

analyses ‘going forward’ rekening te houden met deze nieu-

we Richtlijnen, en derhalve:

• de keuze van een methode te baseren op het beginsel 

van de meest geschikte methode;

• bij de vergelijkbaarheidsanalyse een consistente benade-

ring te volgen, zoals het negenstappenproces beschreven 

in hoofdstuk III of een vergelijkbaar proces;

• potentiële interne comparables te analyseren en te docu-

menteren;

• bij het gebruik van databanken de kwantiteit niet boven 

de kwaliteit te stellen;

• een afdoende tweezijdige functionele analyse te maken; 

een geconsolideerde functionele analyse van de multina-

tionale onderneming als geheel is niet voldoende.

Verder dient men:

• verliesgevende en buitenlandse comparables niet auto-

matisch te verwerpen bij de zoektocht naar comparables;

• rekening te houden met de gedetailleerde richtlijnen 

inzake de toepassing van de TNMM en de PSM.

In de herziene hoofdstukken valt met name de toegenomen 

aandacht voor de vergelijkbaarheidsanalyse op, alsmede 

de soms zeer gedetailleerde guidance voor het proces. Het 

heeft er dan ook alles van weg dat de reeds eerder door de 

OESO ingeslagen weg naar een meer economische benade-

ring voor de toepassing van het arm’s-lengthprincipe ter 

zake van de toerekening van de winst aan een vaste inrich-

ting ook hier is doorgetrokken.

Het belang van verrekenprijzen voor multinationale onder-

nemingen zal in de komende jaren zeker niet afnemen. Het 

aantal landen dat verrekenprijsregelgeving heeft ingevoerd 

neemt nog steeds toe, en daarmee de kans op controle en 

disputen met de belastingdiensten van de landen waarin 

men actief is. Het bestaan van verrekenprijzen en hun 

impact zijn dan ook doorgedrongen in de boardroom, al is 

het maar vanwege hun impact op herstructureringen en de 

daarmee gepaard gaande reallocatie van functies, risico’s en 

activa tussen gelieerde ondernemingen binnen een multi-

national. In een volgend artikel zal worden ingegaan op de 

verrekenprijskwesties ten aanzien van dergelijke herstruc-

tureringen.
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