Samenvatting
Aanleiding
X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen.


Feiten
X is het in Nederland gevestigde hoofdkantoor van de Z-groep. De Z-groep is een internationaal
opererende groep in de dienstverlenende sector. X is binnen de Z-groep onder meer
verantwoordelijk voor het strategisch management, sales en accountmanagement, de
ontwikkeling en het onderhoud van IT-systemen, financieel beheer, personeelsbeheer, inkoop,
planning en project- en kostenbeheer.
Onderdeel van de Z-groep is de buiten de Europese Unie gevestigde dochtermaatschappij Y. Y
YHUULFKWORJLVWLHNHHQGLVWULEXWLHDFWLYLWHLWHQWHQEHKRHYHYDQ;
Het verzoek is door X ingetrokken.


Rechtskader
Het verzoek van X ziet op het verkrijgen van zekerheid vooraf over de vaststelling van een
zakelijke beloning (een arm¶s-lengthbeloning). Relevant is hierbij het Besluit van 19 juni 2019,
nr. 2019/13003, waarin de kaders voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zijn gegeven met
betrekking tot rulings met een internationaal karakter en de Regeling laagbelastende staten en
QLHWFR|SHUDWLHYHUHFKWVJHELHGHQYRRUEHODVWLQJGRHOHLQGHQYDQGHFHPEHUQU'%
2018/216528, zoals die is gewijzigd bij artikel VII van de Regeling van de Staatssecretaris van
)LQDQFLsQYDQGHFHPEHUQU6WFUW+HWDUP¶slengthbeginsel is in Nederland gecodificeerd door artikel 8b van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) en in het OESO-modelverdrag ter voorkoming van
dubbele belastingheffing in artikel 9. In het OESO-commentaar op artikel 9 van het OESOmodelverdrag en de Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax
Administrations (OESO-richtlijnen) wordt het arm¶s-lengthbeginsel van een nadere invulling
voorzien. De OESO-richtlijnen geven een internationaal geaccepteerde invulling aan het arm¶slengthbeginsel en worden daarom in het verrekenprijsbesluit van 11 mei 2018 (2018-6865) als
een passende uitleg en verduidelijking van het in artikel 8b Wet Vpb omschreven beginsel
gezien.

Overwegingen
X heeft het bilaterale verzoek ingetrokken voordat de bevoegde autoriteiten overeenstemming
hebben kunnen bereiken over de arm¶s-length beloning voor de activiteiten van Y. Het verzoek
is derhalve buiten behandeling gesteld.

Conclusie
Er is geen zekerheid vooraf verstrekt.
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