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Vaststellingsovereenkomst [………..]

Partijen
Belanghebbende(n),




…………, gevestigd ………… in …………; en
…………, gevestigd ………… te …………; RSIN xxxx.xx.xxx,

hierbij vertegenwoordigd door …………, verbonden aan ………… te …………, zoals blijkt uit de aan deze
overeenkomst gehechte machtiging,
hierna te noemen Partij A
en
De Belastingdienst,
hierbij vertegenwoordigd door de inspecteur van de Belastingdienst,
hierna te noemen Partij B,
overwegen dat Partij A op ………… een verzoek om vooroverleg om zekerheid vooraf heeft
ingediend, en Partijen het Besluit van 19 juni 2019, nr. 2019/13003, Stcrt. 35519 en artikel 900
van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in acht nemen.
Partijen komen het volgende overeen.
1.

Feiten en omstandigheden, inclusief correspondentie, welke ten grondslag
liggen aan deze overeenkomst
…………

2.
Partijen komen gezien de in paragraaf 1 genoemde feiten en omstandigheden
.........het volgende overeen:
…………
3.

Kritische veronderstellingen

o
o
o

RUL 010 - 1Z*2ED

o

De voor het standpunt van Partij B relevante feiten en omstandigheden zijn door
Partij A juist en volledig aangedragen;
Aan de buitenlandse belastingautoriteiten is en wordt desgevraagd een juist en
volledig beeld gegeven van de activiteiten van Partij A en van de fiscale
behandeling daarvan in Nederland;
Partij A is voor de toepassing van de Nederlandse belastingwet en de door
Nederland afgesloten belastingverdragen gevestigd in Nederland en kan
dienovereenkomstig een woonplaatsverklaring verkrijgen; (optioneel)
De relevante feiten en omstandigheden zoals opgenomen onder paragraaf 1
beschreven ondergaan geen wezenlijke verandering.
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4.

Wijze van verwerking
In de jaarlijkse aangifte vennootschapsbelasting wordt door Partij A verwezen naar deze
overeenkomst. Indien de relevante feiten en omstandigheden wijzigen, dan wel Partij A of
een van haar bestuurders onderhevig is aan EU-sancties, zal Partij A onverwijld contact met
Partij B opnemen en deze op de hoogte brengen van de wijzigingen.

5.

Beëindiging
Deze overeenkomst eindigt bij het intreden van één of meer van de volgende situaties:

o
o
o

bij relevante wetswijziging: zodra de wet in werking is getreden en een eventueel
overgangsregime niet (meer) van toepassing is;
indien Partij A of één van haar bestuurders onderhevig is aan EU-sancties;
indien niet langer wordt voldaan aan de onder paragraaf 3 genoemde kritische
veronderstellingen, tenzij partijen in onderling overleg een aanpassing van de
overeenkomst overeenkomen.

Bij wijziging van relevante beleidsregels of in geval van relevante jurisprudent ie kan er reden
zijn om de overeenkomst te beëindigen.
6.

Nakoming, aanpassing dan wel beëindiging
Indien Partij A zich niet houdt aan de in deze overeenkomst gemaakte afspraken dan kan
Partij B

o
o
o

nakoming van de afspraken eisen en dienovereenkomstig aanslagen over de
desbetreffende jaren opleggen;
deze overeenkomst in overleg met Partij A aanpassen; dan wel
deze overeenkomst beëindigen, zulks ter keuze van Partij B.

Indien Partij B zich niet houdt aan de in deze overeenkomst gemaakte afspraken dan kan
Partij A

o
o
o
7.

bezwaar en beroep aantekenen;
deze overeenkomst in overleg met Partij B aanpassen; dan wel
deze overeenkomst beëindigen, zulks ter keuze van Partij A.

Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
Partij A zal geen beroep doen op één van de uitzonderingsclausules van artikel 14, tweede
lid, onder e, van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van
belastingen ten aanzien van de in deze vaststellingsovereenkomst en de daarbij behorende
bijlagen begrepen informatie.

8.

Bezwaar en beroep
Partij A doet ter zake van de in deze overeenkomst geregelde onderwerpen uitdrukkelijk
afstand van het recht op bezwaar en van het recht van beroep bij de (belasting) rechter.
Indien tussen Partij A en Partij B een geschil rijst over de uitleg van deze overeenkomst
staat wel bezwaar en beroep open.

9.

Reikwijdte van deze overeenkomst
Partij A erkent en bevestigt door middel van ondertekening dat de door Partij B in deze
overeenkomst ingenomen standpunten slechts gelden binnen het specifieke kader van deze
overeenkomst. Dit betekent dat van gebondenheid van Partij B aan de hier ingenomen
standpunten buiten het kader van de onderhavige overeenkomst of na het verstrijken van de
looptijd van de overeenkomst geen sprake is.
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10.

Geldend recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.

Bevoegde instantie
Enig geschil tussen partijen aangaande de werking van deze overeenkomst zal uitsluitend
worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

12.

Looptijd
Deze overeenkomst geldt uitsluitend voor de periode van ………… tot en met ………….
Een tussentijdse evaluatie zal plaatsvinden op ………….
(optioneel)

Ondertekening
Deze overeenkomst is op ………… in tweevoud opgemaakt te ………….
Partij A

…………
Partij B
namens de inspecteur

…………

…………

namens het college IFZ

…………
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