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Nieuwe Transfer Pricing 
documentatieverplichtingen voor 
multinationale groepen 
 
Op 15 september 2015 heeft de Nederlandse Staatssecretaris van Financiën een wetsontwerp 
uitgebracht waarin wijzigingen van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (wet Vpb) zijn 
opgenomen. De voorgestelde wijzigingen omvatten aanvullende transfer pricing 
documentatie vereisten welke in lijn zijn met de ‘three-tier ‘benadering van Actie 13 van het 
BEPS project van de OESO. Volgens het wetsontwerp zullen het landenrapport (country-by-
country (CbC) rapport), het groepsdossier ( de Master File) en het lokaal dossier (de local file) 
van toepassing worden voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016. 

 
Implementatie van de OESO 
documentatie standaarden 
Actieplan 13 van het BEPS project van de 
OESO beschrijft een gestandaardiseerde drie-
tiered benadering voor transfer pricing 
documentatie, bestaande uit het 
landenrapport, de groepsdossier en lokaal 
dossier. Het wetsontwerp, welke gecodificeerd 
zal worden in de artikelen 29b - 29h Wet Vpb 
1969, bevestigt dat de Nederland ‘three-tiered’ 
benadering van de OESO zal volgen. Daarom 
zullen aanvullende transfer pricing 
documentatie-eisen zijn in Nederland worden 
ingevoerd.  
 
Het landenrapport is van toepassing op 
entiteiten met de fiscale woonplaats in 
Nederland, welke deel uitmaken van een 
multinationale onderneming (MNE) groep, en 
de geconsolideerde omzet van de groep is 
meer dan € 750.000.000 in het fiscale jaar 
voorafgaand aan het boekjaar waarop het 
landenrapport geldt. Het landenrapport moet 
in bepaalde gevallen aan de Nederlandse 
belastinginspecteur worden overhandigd. 
 
Entiteiten welke de fiscale woonplaats in 
Nederland hebben en deel uitmaken van een 
multinationaal concern, dienen ook een 
groepsdossier en lokaal dossier voor te 
bereiden. Deze eis is van toepassing op 
Nederlandse entiteiten welke deel uitmaken  

 
van een MNE die een geconsolideerde 
groepsomzet  van meer dan € 50.000.000 
hebben in het fiscale jaar voorafgaand aan het 
jaar waarvoor de aangifte van toepassing is. 
Voor kleinere groepen, zal de huidige 
Nederlandse transfer pricing documentatie 
eisen blijven gelden zodat gene omslachtige 
administratieve verplichtingen voor kleine en 
middelgrote ondernemingen worden opgelegd. 
 
De gekwalificeerde groepsmaatschappij moet 
een groepsdossier en lokaal dossier 
beschikbaar hebben op het niveau van de 
Nederlandse entiteit op het moment van 
indiening van de aangifte. De Nederlandse 
belastingdienst kan deze bestanden opvragen 
bij de Nederlandse entiteit. 
 

Landenrapport 
De Nederlandse landenrapportage-eisen zijn 
in het algemeen in lijn met het OESO-
ontwerp. Als de uiteindelijke 
moedermaatschappij van een MNE met een 
geconsolideerde groepsomzet van meer dan  
€ 750.000.0001 en deze moedermaatschappij 
heeft de fiscale woonplaats in Nederland, dan 
is deze entiteit verplicht om het landenrapport 
binnen 12 maanden na de laatste dag van het 
boekjaar aan te bieden aan de 
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belastinginspecteur.2 Het ingediende 
landenrapport wordt vervolgens automatisch 
uitgewisseld met de staten waarin de MNE 
actief is en waarmee Nederland informatie-
uitwisseling overeenkomst heeft gesloten. In 
de volgende situaties dient een Nederlands 
fiscaal ingezetene, niet zijnde de uiteindelijke 
moedermaatschappij van een MNE, toch een 
landenrapport indienen in Nederland3:  

� De uiteindelijke moederentiteit van de 
MNE is niet verplicht een 
landenrapport in te dienen in de staat 
waarvan zij fiscaal inwoner is; 

� Uiterlijk 12 maanden na de laatste dag 
van het verslagjaar met de staat 
waarvan de 
uiteindelijkemoederentiteit fiscaal 
inwoner is wel een overeenkomst van 
kracht is die voorzien in de 
uitwisseling van inlichtingen, 
waaronder de automatische 
uitwisseling van inlichtingen, maar er 
geen in werking zijn overeenkomst 
tussen de bevoegde autoriteiten van 
die staat en Nederland is die voorziet 
in de automatische uitwisseling van 
landenrapporten; of 

� De inspecteur de groepsentiteit heeft 
bericht dat er sprake is van een 
systematische nalatigheid van de staat 
waarvan de uiteindelijke 
moederentiteit fiscaal inwoner is. 

Indien meerdere groepsentiteiten van dezelfde 
multinationale groep fiscaal inwoner zijn van 
Nederland en aan een of meer van de 
bovengenoemde omstandigheden is voldaan, 
mag de multinationale  groep een van die 
groepsentiteiten aanwijzen om het 
landenrapport in te dienen.4 
 
Een groepsentiteit zoals hierboven beschreven 
is niet verplicht om bij de inspecteur het 
landenrapport van de multinationale groep in 
te dienen, wanneer de multinationale groep 
binnen de termijn een landenrapport 
beschikbaar stelt via een 
surrogaatmoederentiteit welke dit rapport 
verstrekt aan de belastingautoriteiten van de 
staat waarvan zij inwoner is, tenzij een van de 
hierboven genoemde 3 omstandigheden zich 
voordoet bij deze surrogaatmoederentiteit.5  
 

                                                      
 
2 Artikel 29c lid 1 Wet Vpb 1969 
3 Artikel 29c lid 2 Wet Vpb 1969 
4 Artikel 29c lid 3 Wet Vpb 1969 
5 Artikel 29c lid 4 Wet Vpb 1969 

Wanneer de Nederlandse groepsentiteit  van 

de multinationale groep niet de 

uiteindelijkemoederentiteit, noch de 

surrogaatmoederentiteit is, dient de 

Nederlandse groepsentiteit de inspecteur te 

informeren uiterlijk op de laatste dag van het 

verslagjaar over de identiteit en de fiscale 

vestigingsplaats van de rapporterende entiteit.  

Wat betreft de inhoud van het landenrapport, 

dan vereist het wetsontwerp dat tenminste de 

volgende informatie wordt opgenomen voor 

elke staat waarin de multinationale groep actief 

is6: 

� Inkomsten 

� Winst voor belasting 

� Betaalde winstbelasting 

� De in de jaarrekening opgenomen 

winstbelasting 

� Gestort kapitaal 

� Gecumuleerde winst 

� Aantal personeelsleden 

� Materiële activa andere dan 

geldmiddelen of kasequivalenten 

� Omschrijving van elke groepsentiteit 

van de multinationale groep met 

vermelding van de staat waarvan die 

groepsentiteit fiscaal inwoner is, en 

indien afwijken, de staat op grond van 

winst recht die groepsentiteit is 

opgericht, alsmede van de aard van de 

voornaamste bedrijfsactiviteit of 

bedrijfsactiviteiten van die 

groepsentiteit.  

Nadere regels worden gesteld in ministeriële 

regeling wat betreft de vorm en de inhoud van 

het landenrapport. Het landenrapport dient in 

het Nederlands of Engels te worden 

opgesteld.7 

Het doel van het landenrapport is dat de 

inspecteur kan beoordelen of er substantiële 

verrekenprijsrisico’s zijn en/of andere risico’s 

voor Nederland die verband houden met de 

uitholling van de belastinggrondslag en 

winstverschuivingen. Daarnaast kan het 

rapport gebruikt worden om te kijken of de 

multinationale groep de verrekenprijsregels 
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naleven bij het maken van economische en 

statistische analyses. Aanpassingen van de 

verrekenprijzen mogen door de inspecteur niet 

worden gebaseerd op het landenrapport. 

Transfer Pricing documentatie: 

groepsdossier en lokaal dossier 
Het wetsontwerp bepaalt verder dat een 
Nederlandse groepsentiteit een groepsdossier 
en een lokaal dossier inzake het jaar waarop de 
aangifte betrekking heeft moet opnemen in 
haar administratie. Deze dossiers dienen te 
worden opgesteld binnen de termijn voor het 
indienen van de aangifte 
vennootschapsbelasting. Beide dossiers dienen 
net als het landenrapport te worden opgesteld 
in het Nederlands of Engels.8 Het doel van het 
opstellen van deze dossiers is het kunnen 
onderbouwen van de gebruikte 
verrekenprijzen in de aangifte. Op verzoek van 
de inspecteur moet de Nederlandse 
groepsentiteit de dossiers kunnen overleggen. 
 
Het groepsdossier dient een overzicht te geven 
van de onderneming van de multinationale 
groep, inclusief de aard van haar 
bedrijfsactiviteiten, haar algehele 
verrekenprijsgedragslijn en haar wereldwijde 
allocatie van inkomen en economische 
activiteiten.9 Meer specifiek bevat het 
groepsdossier de volgende informatie: 

� De organisatiestructuur 
� Beschrijving van de 

bedrijfsactiviteiten 
� Immateriële zaken 
� Financiële activiteiten binnen de 

groep 
� Financiële en belastingpositie van de 

multinationale groep 
� Lijsten van belangrijke 

overeenkomsten, immateriële zaken 
en transacties 

 

Het lokale dossier dient informatie te bevatten 

die relevant is voor de verrekenprijsanalyse 

met betrekking tot transacties tussen een 

belastingplichtige en een gelieerde 

groepsentiteit in een andere staat en die helpt 

te onderbouwen dat aan artikel 8b Wet Vpb 

(arm’s length beginsel) is voldaan.10 Daarnaast 

wordt met dit dossier informatie gegeven 

                                                      
 
8 Artikel 29g lid 1 Wet Vpb 1969 
9 Artikel 29g lid 2 Wet Vpb 1969 
10 Artikel 29g lid 3 Wet Vpb 1969 

welke de zakelijke winstallocatie aan vaste 

inrichtingen onderbouwd. Specifiek bevat het 

lokale dossier de volgende informatie: 

� Financiële informatie m.b.t. de 

specifieke transacties 

� Een vergelijkbaarheidsanalyse 

� Selectie en toepassing van de meest 

geschikte verrekenprijsmethode 

Er mag gebruikt gemaakt worden van 

verwijzingen naar het groepsdossier. Dit wordt 

als volgende aangemerkt voor het lokale 

dossier. Volgens het wetsontwerp, zal 

winstverdeling aan vaste inrichtingen moeten 

worden opgenomen in het lokale dossier, dit 

lijkt te zijn ruimer dan de OESO guidance. 

 

De verplichtingen aangaande het 

groepsdossier en het lokale dossier gelden 

voor multinationale groepen die, in het 

verslagjaar voorafgaande aan het jaar waarop 

de aangifte betrekking heeft, een totaal van ten 

minste EUR 50.000.000 aan geconsolideerde 

groepsopbrengsten heeft behaald.11 Verwacht 

wordt echter dat deze omzet eis enkel zal 

gelden voor het landenrapport. Immers, artikel 

8b Wet Vpb 1969 bevat ook voor kleinere 

ondernemingen een documentatieverplichting 

wanneer met gelieerde partijen wordt 

gehandeld. 

Bij ministeriële regeling worden nadere regels 

gesteld over de vorm en inhoud van het lokale 

dossier. Daarbij wordt aangesloten bij bijlage 

II bij hoofdstuk V van het OESO rapport 

“Guidance on Transfer Pricing 

Documentation and Country-by-Country 

Reporting”.12 

Specifieke sancties bij niet-naleving 
van de landenrapportage-
verplichtingen 
De Nederlandse regering heeft in het 
wetsontwerp opgenomen dat het niet voldoen 
aan de eisen zoals deze zijn gesteld voor het 
opstellen en indienen van het landenrapport, 
zal worden gezien als een strafbaar feit. 13 
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Niet-naleving zal leiden tot een geldboete van 
de derde categorie, zoals bepaald in artikel 23, 
lid 4 van het Wetboek van strafrecht (per 1 
januari 2014: € 8.100) of een hechtenis van 
maximaal zes maanden. In het geval dat de 
niet-naleving van de eisen van artikel 29c Wet 
Vpb opzettelijk zijn gebeurd, dan kan een 
geldboete worden opgelegd van de vierde 
categorie, zoals bepaald in artikel 23, lid 4 van 
het wetboek van strafrecht en een 
gevangenisstraf van maximaal 4 jaren.  De 
bevoegdheid tot het opleggen van een 
bestuurlijke boete zal vijf jaar na het einde van 
het kalenderjaar waarin de eis is ontstaan, 
vervallen. 
  
De Nederlandse regering merkt overigens op 
dat de strafvervolging zich in het algemeen zal 
beperken tot ernstige gevallen. 
 
De voorgestelde sancties bij niet-naleving van 
de eisen voor het landenrapport gelden niet 
voor groepsdossier en lokaal dossier. Deze 
dossiers worden beschouwd als deel van de 
administratie van de belastingplichtige. Wat 
betreft de eisen van de administratie en de  
daaraan verbonden boeten wanneer de 
administratie niet deugdelijk of niet compleet 
is, zijn ook van toepassing op het 
groepsdossier en landen dossier.. 
 
Gevolgen 
Wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen, 
zullen bijkomende transfer pricing 
documentatie-eisen in Nederland worden 
uitgevoerd in overeenstemming met de 
"gestandaardiseerde 3-tier" benadering in het 
kader van Actie 13 van de OESO BEPS 
project. Het landenrapport, het groepsdossier 
en het lokale dossier zullen van toepassing 
worden voor boekjaren welke beginnen op of 
na 1 januari 2016 voor gekwalificeerde 
Nederlandse groepsentiteiten.  Multinationale 
groepen met een aanwezigheid in Nederland 
moeten beoordelen of de nieuwe transfer 
pricing documentatie-eisen van toepassing zijn 
op hen en zo ja, of er maatregelen genomen 
dienen te worden om aan deze vereisten te 
voldoen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


